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VOLUNTARIATUL-UN MOD DE VIAŢĂ 

                                                                             CHEREGI ANA MARIA 

                          G.P.P. NR. 45 ORADEA 

 

             Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine din 

punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate 

celor din jur.Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, 

credinţa, bunătatea.Fără ele nu există nimic. Un proverb albanez spune: “De la omul bun, niciodată nu vezi 

rele”. Dacă fiecare dintre noi am face cat de puţin pentru schimbare, intr-adevăr lumea ar fi mai bună, 

există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. 

Să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm ceva  de 

la ei, mai ales de la copii.           

Cu mulţi ani în urmă, lucrând la o şcoală sanatorială am descoperit foarte multe lucruri legate de aceşti 

copii, care mulţi dintre ei trăiau intr-o sărăcie lucie în familie, dar se bucurau pentru orice lucru pe care alţi 

copii de-o seama lor nu ştiau să-l facă. Aici am învăţat că fiecare copil e preţios, special, chiar dacă diferă 

ca aspect sau comportament. Îmi amintesc şi acum de un copil căruia în ciuda comportamentului, îi plăcea 

extraordinar de mult să citească, cu drag îi aduceam cărţi de acasă , pentru a le citi. Îmi mulţumea cu lacrimi 

în ochi, spunându-mi ca sunt singura persoană care are încredere in el şi îi împrumută cărţi.Îmi promitea că 

va avea grijă de ele, si deşi uita de promisiune, eu nu mă supăram. Tot de la el am învăţat că aceşti copii , 

prin faptul că există, ne fac pe noi mai sensibili, mai buni, mai toleranţi. Ar trebui să ne bucurăm mai mult 

de ceea ce avem , să privim cu alţi ochi lumea. Câteodată trebuie să ne uităm mai bine, aceşti copii sunt 

nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest sens, 

acţiunile voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă , că au 

puterea să schimbe lucrurile în bine. Consiliul Naţional al Voluntariatului defineste voluntariatul 

astfel:”Voluntariatul  este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială”. Mai bine de o sută de milioane de europeni sunt implicaţi 

în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. În America 

sau Marea Britanie este o parte importantă din modul de viaţă. Multe şcoli le cer elevilor să aibă un număr 

de ore de voluntariat.        

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o 

cauză şi nu ai bani să donezi, poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în voluntariate  

tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, empatie 

şi implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se realizeze  şi să-

şi găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, se poate 

exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Toţi avem cel puţin un lucru la 

care ne pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie 

de ajutor , în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru 

şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o 

contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară.   

Așa cum am spus important este să ne dorim. Chiar dacă sunt foarte mici, încă de la grupa mică,  copiii din  

grădiniţă învaţă în cadrul DOS(Educaţie pentru societate) să accepte şi să respecte regulile de convieţuire 
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în grup,să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective,pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, 

să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                             

În acest sens, pe parcursul acestui  an şcolar, îmi doresc şi sper să realizez alături de copiii din grădiniţă , 

să putem contribui la reducerea marginalizării copiilor cu situaţii familiale deosebite, precum şi atitudinii 

copiilor  şi  cadrelor didactice  faţă de aceştia. Vom încerca să creăm momente de bucurie pentru copiii 

dezavantajaţi, să-i ajutăm oferindu-le mici surprize, în funcţie de posibilităţile pe care le vom avea    .                             

Se spune că ce faci pentru alţii s-ar putea să rămână, de aceea cred că ar fi foarte frumos să ne unim şi să 

facem mai multe pentru alţii. „De  unde dai, Dumnezeu,  iti dă!”                                                                                                        

„Iubeşte şi ajută.                                                                                                                                                   

Iubeşte şi ajută neamul.                                                                                                                            

Iubeşte şi ajută pe cine te ajută şi te iubeşte.       Iubeşte şi ajută fără a precugeta la folosul tău!”  B.P.Hasdeu 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

7 

Nevoile și interesele umane – rolul lor în dezvoltarea economiei 

Prof. Mazilu Ramona Ana Maria 

Liceul Energetic Craiova, Jud. Dolj 

 

 

Omul se află în centrul activității economice. 

Activitatea umană – extrem de diversificată - s-a dezvoltat și se dezvoltă mereu, pornind de la  

necesitatea satisfacerii unor multiple nevoi umane. Acestea se nasc din condițiile de viață ale oamenilor, din 

cerințele de consum ale acestora și din participarea lor la viața socială. Nevoile sau trebuințele umane, scot 

în evidență ceea ce resimt oamenii ca fiindu-le necesar pentru existența, pentru formarea și dezvoltarea lor, 

precum și a societății în care trăiesc. 

Omul este inițiatorul activității economice, organizatorul, producătorul și consumatorul bunurilor 

economice, fiind totodată și subiect al repartiției și schimbului de bunuri și servicii. 

Natura și diversitatea nevoilor umane 

Nevoile umane reprezintă, de fapt „  resimțirea deficitului “, cerințelor obiectiv necesare vieții 

umane, doleanțelor, așteptărilor, preferințelor care se manifestă și care pot fi satisfăcute prin consum. 

Putem spune, că  nevoile umane sunt un șir nesfârșit de cerințe obiectiv necesare vieții umane, ale 

existenței și dezvoltării purtătorilor lor - oamenii, grupurile sociale, colectivitățile național-statale și 

societatea în ansamblul ei.  

Satisfacerea nevoilor presupune consum de bunuri si servicii, impulsionând oamenii în direcția creării 

și procurării acestora. Mai mult, nevoile umane se diversifică și se amplifică continuu pe măsură ce se 

creează posibilități mai mari de satisfacere a lor. Satisfacerea unor nevoi generează apariția altora. Acest fapt 

pune în evidență caracterul dinamic al nevoilor, înmulțirea și diversificarea lor pe măsura dezvoltării 

societății. 

Trebuințele umane reprezintă cerințele economice, sociale, materiale și spirituale, necesare vieții 

omenești.  

Nevoile umane devin efective în funcție de condițiile de producție existente la momentul dat, 

precum și de nivelul de cultură și civilizație al popoarelor și indivizilor. Ele apar ca nevoi sociale, deoarece 

cerințele izvorăsc în condițiile de viață ale oamenilor, respectiv din necesitățile de consum ale acestora. 

Economia politică are ca scop de a cerceta, în primul rând, nevoile economice, iar pentru ca ele să devină 

economice, e necesar să se respecte trei condiții: 

➢ să existe bunuri disponibile și accesibile; 

➢ bunurile să fie relativ rare; 

➢ existența unei piețe (de confruntare a cererii și ofertei). 

Nevoile umane se caracterizează prin anumite trăsături fiecare dintre acestea reflectând o lege 

economică: 

➢ Nevoile umane sunt nelimitate ca număr;  

➢  Nevoile umane sunt limitate în capacitate, satisfacerea unei anumite nevoi presupune 

consumarea unei cantități date dintr-un bun material sau serviciu; 

➢ Nevoile umane sunt concurente, unele nevoi se extind în detrimentul altora, deoarece se 

înlocuiesc între ele;  

➢ Nevoile umane sunt complementare, evoluând de cele mai multe ori în sensuri identice;  

➢ Orice nevoie umană se stinge prin satisfacere. 
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Nevoile umane, privite în interacțiunea lor, formează un sistem integrat de nevoi, în cadrul căruia 

ele sunt grupate și ordonate după anumite criterii, și anume: 

a) după natura lor, sunt: 

- nevoi biologice de bază (hrană, apă adăpost, somn, mișcare, îmbrăcăminte etc.); 

- nevoi spirituale (de cunoaștere, de adevăr, de frumos etc.); 

- nevoi sociale (de apreciere, de comunicare, de stimă etc.). 

           b)   după cel ce manifestă aceste nevoi, sunt: 

       - nevoi individuale, personale (aceste nevoi diferă de la o persoană la alta, în funcție de 

preferințele ei); 

       - nevoi colective/ de grup (de exemplu, nevoia de manuale pentru elevi); 

       - nevoi ale întregii societăți (de exemplu, nevoia de educație). 

 c)   după  ciclul activității umane, nevoile sunt:  

      -  zilnice;  

      -  săptămânale;  

      -  lunare etc. 

    d)   după  natura bunurilor cu care pot fi satisfăcute există:  

        -  nevoi care se satisfac cu bunuri materiale;  

        -  nevoi care se satisfac cu servicii. 

     e)    după durata și momentul manifestării lor:  

        -  curente (permanente);  

        -  periodice;  

        -  rare;  

        - singulare. 

    Clasificarea nevoilor poate continua, contribuind la o mai bună identificare și cunoaștere a lor. Aceste 

clasificări au un anumit grad de convenționalitate, ele nu au un caracter absolut. Cunoașterea nevoilor, 

ordonarea lor, surprinderea mărimii, intensității și duratei acestora, prezintă o importanță deosebită pentru 

orientarea și utilizarea resurselor în vederea desfășurării de activități economice în scopul producerii de 

bunuri și prestării de servicii necesare satisfacerii lor. 

   Piramida lui Maslow 

 

 
 

   Maslow ierarhizează nevoile umane în funcție de următoarele criterii în raport cu prioritatea lor: 

- nevoi fiziologice sau de bază; 

- nevoi de siguranță și securitate; 

- nevoi sociale; 
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- nevoia de stimă; 

- nevoia de autorealizare. 

Nevoile umane sunt concurente, complexe, interdependente, multiplu determinate și nelimitate. 

Oamenii participă la activitățile din societate pentru a-și satisface nevoile. Putem spune că nevoile 

reprezintă mobiluri ale acțiunii umane, ale întregii activități social economice ale oamenilor, manifestându-

se la suprafața societății sub formă de interese economice. 

Interesele economice apar ca nevoi înțelese de oameni si care se manifestă în procesul 

cooperării și confruntării dintre acestea, în vederea dobândirii bunurilor necesare satisfacerii lor. 

Acest fapt necesită atragerea de resurse și transformarea lor în bunuri și servicii, precum și toate celelalte 

acțiuni prin care acestea ajung să fie consumate. Având în vedere poziția pe care o deține omul în societate, 

interesele se pot prezenta ca interese individuale sau personale, de grup și generale. Acestea, la rândul lor, 

pot fi nuanțate corespunzător nevoilor de care sunt legate. Este firesc ca fiecare individ să fie purtător a 

numeroase interese, împletindu-se nivelul individual, cu cel de grup și general. 

Cunoaşterea interesului oamenilor permite stabilirea mijloacelor sau instrumentelor economice de 

punere în mişcare, de stimulare a comportamentului raţional în activitate, de cointeresare materială. Nevoile 

efective sunt acelea a căror satisfacere, la un moment dat, este necesară, adică se statorniceşte în conştiinţa, 

viaţa şi activitatea oamenilor, în obiceiurile şi tradiţiile lor de consum. Există, însă, şi simple dorinţe sau 

aspiraţii ale oamenilor pentru a căror satisfacere nu sunt create, în momentul respectiv, condiţiile necesare 

(de exemplu, dorinţa de a călători în Cosmos). 
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ACTIVITĂȚILE PE DOMENII EXPERIENȚIALE 

Prof. înv. Preșcolar Păduraru Gabriela-Nușa 

Grădinița cu Program Prelungit ”Letea” Bacău 

 

 

MOTTO 

Într-o lume atât de nesigură și controversată  nimic din ceea ce făurește omul  în efemera sa existență pe 

acest pământ nu se ridică atât la sublim, la creaâie decât creșterea, educarea și dezvoltarea liberă și 

armonioasă a copilului. 

 

INTRODUCERE 

Idealul de dezvoltare liberă și aromnioasă se întemeiază pe valorile democratice și pe aspirațiile 

societății românești. 

Cred și consider că incertitudinile, confuziile și crizele încep să fie înlocuite cu transformări pozitive la 

nivelul structurii și funcționării sistemului de învățământ, atât pe verticală, cât și pe orizontală.  

Pe orizontală prin conceperea conținuturilor într o perspectivă INTRO-INTER și TRANS disciplinară 

deschisă valorilor specifice educației permanente. 

Pe verticală, prin asigurarea continuității între treptele de învățământ și pregătirea tranziției între acestea 

cu mijloace pedagogice adecvate. 

Principalele concepte  promovate în curriculum sunt:  

❖ Abordarea globală a dezvoltării copilului; domeniile de dezvoltare a copilului  

❖ Perspectiva integrată asupra serviciilor destinate copiilor în perioada copilăriei timpurii  

❖ Educaţia centrată pe copil  

❖ Domeniile experienţiale  

❖ Predare integrată  

❖ Orice activitate din grădiniţă este o experienţă de învăţare. 

  

Activitățile pe domenii experiențiale  

➢  sunt activitățile integrate sau pe discipline desfășurate cu copiii în cadrul unor 

proiecte planificate în funcție de temele mari propuse de curriculum, precum și de nivelul de 

vârstă si de nevoile și interesele copiilor din grupă.  

Domeniile experiențiale  

Domeniile experienţiale: experienţe de învăţare în domenii de cunoaştere interdisciplinare. 

Cele 5 domenii principale  de cunoaștere sunt:  

1. Domeniul estetic şi creative (DEC);  

2. Domeniul om Și societate (DOS);  

3. Domeniul limbă și comunicare (DLC);  

4. Domeniul ştiinţe (DȘ); 

5. Domeniul psiho-motric (DPM). 

Fiecare domeniu experienţial propune experienţe de învăţare care utilizează cunoştinţe şi deprinderi 

circumscrise unui domeniu de cunoaştere. Acest domeniu el însuşi este interdisciplinar.  

De aceea, activităţile care propun experienţe de învăţare fie dintr-un singur domeniu experienţial sau din 

mai multe domenii experienţiale sunt activităţi interdisciplinare.  
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Combinarea acestor domenii experienţiale este înlesnită de organizarea conţinuturilor pe cele 6 

teme generale propuse de curriculum.  

 

Utilizarea celor 6 teme generale care combină cunoştinţe, deprinderi şi abilităţi din mai multe domenii 

experienţiale şi permit implicarea mai multor domenii de dezvoltare  ►predarea integrata. 

1. Cine sunt/suntem? 

2. Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ? 

3. Când/cum şi de ce se întâmplă? 

4. Cine si cum planifică/organizeaza o activitate? 

5. Ce şi cum vreau să fiu? 

6. Cu ce şi cum exprimăm ceea ce simţim? 

 

Predarea integrată 

Predarea integrată permite adresarea echilibrată a tuturor domeniilor de dezvoltare prin angajarea 

copilului în experienţe diverse de învăţare şi oferă posibilitatea construirii cunoaşterii în mod sistemic, 

stabilind conexiuni între concepte, obiecte, fenomene, evenimente, acţiuni, sentimente.  

Experienţele de viaţă ale copilului sunt interdisciplinare şi implică toate domeniile de dezvoltare. La fel 

trebuie să se construiască şi învăţarea lui pentru a fi semnificativă şi cu efecte de lungă durată.  

Orice activitate din grădiniţă este/trebuie privită ca o experienţă de învăţare 

Activităţi pe domenii experienţiale: activităţi tematice care implică experienţe de învăţare din mai multe 

domenii experienţiale sau a unui domeniu experienţial (care este interdisciplinar) ce pot fi desfăşurate sub 

forma unor proiecte sau ca activităţi ce îmbină mai multe forme de organizare: individual, grup, perechi, 

frontal.  

Jocuri şi activităţi alese: activităţi alese de copii, având puse la dispoziţie diferite variante de jocuri şi 

activităţi.  

Activităţi de dezvoltare personală: rutinele, tranziţiile, activităţile opţionale, activităţile din perioada după-

amiezii.  

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.  
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Accesul la educație – un drept al copilului 

Bocșa Mirela  

Școala Gimnazială nr. 129-București 

 

Protecția copilului din România a fost axată până de curând pe copiii instituționalizați fără a lua în 

considerare programele de combatere a sărăciei și promovarea incluziunii sociale. 

Politicile anti-sărăcie și de promovare a incluziunii sociale au avut un accent slab asupra serviciilor 

sociale dat fiind faptuil că aceste politici au fost întârziate în defavoarea comunităților și familiilor cu acces 

redus la resurse. Există aici riscul ca angajarea părinților să nu garanteze accesul la resursele minimale 

necesare școlarizării. Astfel apare necesitatea formării  unor legături funcționale între sistemul educațional 

și piața muncii pe de-o parte, și promovarea educației și pregătirii profesionale continue pe de altă parte. 

O problemă apare la profesorii sub-plătiți, în consecință demotivați și adesea slab pregătiți, școli 

sub-finanțate și procedee de predare rigideși astfel părăsirea timpurie a școlii, asociată cu calitatea scăzută 

a serviciilor educaționale, duce la creșterea polarizării copiilor în ceea ce privește nivelul educational. 

Părăsirea timpurie a școlii, asociată cu calitatea scăzută a serviciilor educaționale, duce la creșterea 

polarizării copiilor în ceea ce privește nivelul educațional 

În prezent, în România, situația materială a familiei reprezintă un factor determinant în performața 

școlară. Pentru o evoluție a situației se cer intervenții necesare în educație cum ar fi un sistem eficace și 

adecvat de educație timpurie și îngrijire a copiilor mici, finanțat din surse bugetare multiple, creșterea 

calității educației, crearea unor legături strânse și sistematice între unitățile școlare, extinderea educației 

continue,  prin diversificarea programelor de formare continua și a programelor de calificare, și corelarea 

acestora cu cerințele pieței muncii și prin crearea unei rețele integrate a furnizorilor de formare vocațională, 

școlilor profesionale și angajatorilor. 

Altfel spus trebuie acționat din prisma drepturilor copiilor și respectarea drepturilor acestora de a 

avea dreptul la resurse adecvate pentru a contracara abandonul școlar și pentru a susține o educație normală. 

Trebuie evitată expunerea copiilor la riscul de sărăcie și de excluziune socială. Se impun astfel măsuri active 

și servicii pentru creșterea gradului de acces al părinților la resurse adecvate și sustenabile. 

Pornind de la educația timpurie, un factor important în dezvoltarea cognitivă, putem dezvolta 

servicii de educație timpurie consistente și generalizate care pot duce la prevenția abandonului școlar în 

viitor, având capacitatea de a omogeniza viitoarea populație școlară din punct de vedere al cunoștiințelor și 

al dezvoltării cognitive, crescând și probabilitatea unor performanțe școlare superioare începând cu ciclul 

primar. 

În final, instituțiile educaționale reprezintă importante centre de socializare, de formare a unor 

deprinderi social valorizate și sănătoase și nu în ultimul rând de educare atât a copiilor cât și a părinților. 

Acestea pot deveni porți de access pentru copiii proveniți din familiile dezavantajate către servicii de 

sănătate primare și prevenitve, către o nutriție adecvată și comfort psihologic, în absența unor rețele 

comprehensive de servicii sociale la nivel local, în special în mediul rural. 

Trebuie să considerăm că devine urgent ca statul român să-și asume responsabilitățile la care s-a 

angajat pentru că de educația copiilor depinde viitorul fiecărei națiuni. 
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MEDIUL DIGITAL – NECESITATE ACTUALĂ ÎN ȘCOLI 

Instrumente online utilizate în orele de Educație antreprenorială 

 

Prof. Mazilu Ramona Ana Maria  

Liceul Energetic Craiova, Jud. Dolj 

 

Trăim într-o eră în care mediul digital ocupă un loc din ce în ce mai important, atât în viața noastră, 

a adulților, cât și a copiilor. 

Noile tehnologii, respectiv, resursele online trebuie alese cu multă atenție, cu discernământ, potrivit 

vârstei copiilor și ele trebuie să satisfacă nevoile acestora. 

Orice părinte își dorește pentru propriul copil o folosire echilibrată a tehnologiei în raport cu 

activitățile offline. 

Pentru a scădea dependența copiilor de tehnologie putem implica elevii în diverse activități 

practice, stimulându-i să coopereze, să împărtășească idei și sugestii,  în crearea unei experiențe comune. 

Încă de mici, copiii privesc cum părinții sau cunoscuții folosesc tehnologia, unii  chiar      într-un  

mod exagerat, determinându-i pe aceștia să facă cunoștință direct sau indirect cu dispozitivele tehnologice. 

Dependența părinților de tehnologie precum și lipsa informațiilor privind modul în care copiii 

învață să fie în lume, reprezintă unii dintre indicatorii de mare risc pentru copii. În mediul online copiii se 

simt mai liberi, mai deschiși. Acolo, ei descoperă diverse activități pe care le consideră atractive. Cei mai 

mulți tineri privesc internetul ca pe o componentă socială. 

În pragul adolescenței se accentuează această nevoie de conectare cu persoane care împărtășesc 

aceeași experiență. Unii dintre tineri spun că folosesc internetul pentru o serie de jocuri și activități mai 

complexe care le dezvoltă gândirea critică, imaginația, creativitatea. Sunt pentru ei activități la care trebuie 

să ia decizii rapide, trebuie să fie spontani. 

Însă este necesar să facem distincția între utilizarea internetului pentru atingerea unui obiectiv 

definit și dependența de internet care presupune lipsa capacității de a alege conștient motivul, timpul dedicat 

utilizării dispozitivelor tehnologice.  Folosirea excesivă a internetului are efecte severe asupra tuturor. 

Copiii și tinerii trebuie sprijiniți. Este important să luăm în calcul experiența internă a lor. 

Pe de altă parte, dacă ne referim la sistemul de învățământ, observăm din ce în ce mai mult că 

sistemul tradițional este învechit.  

De aceea, tot noi, cadrele didactice suntem acele persoane care educă elevii pentru a dobândi 

abilități digitale. 

Și acest lucru se întâmplă datorită faptului că apariția noilor tehnologii au transformat radical 

metodele de învățate astfel încât sistemul de educație să poată face față cerințelor secolului XXI. 

Așadar, noi, cadrele didactice trebuie să acordăm o importanță deosebită acestor aspecte atunci 

când desfășurăm activități didactice în mediul online. Trebuie să avem grijă ca platformele educaționale, 

resursele, pe care le utilizăm să stârnească interesul copiilor. 

Este necesar să dobândim competențe digitale, respectiv, abilități digitale de bază de care avem 

nevoie pentru a utiliza corect tehnologia digitală putând beneficia de avantajele oferite de aceasta. 

Însă, oricât de bine am fi pregătiți este necesar să participăm cu toții la educarea copiilor în 

utilizarea mediului online. 

În acest scop, se pot încheia parteneriate școală – familie - comunitate având ca temă “Utilizarea 

eficientă și sigură a internetului”. Formând un tot unitar, putem proteja copiii, îi putem determina să 
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înțeleagă că internetul trebuie folosit pentru a atinge un obiectiv bine stabilit și că ei trebuie să exploreze 

acele lucruri care îi ajută la școală, în viață fără a deveni dependenți de acesta. 

Am studiat  mai multe lucruri care  m-au făcut să înțeleg mult mai clar faptul că a fi profesor într-

o școală virtuală nu înseamnă doar să transmiți elevilor anumite cunoștințe, ci, mai important este să găsești 

resursele digitale potrivite care să stârnească interesul elevilor pentru lecție, să-i înveți pentru ce este necesar 

internetul și în ce situații trebuie să-l folosească, trebuie să-i determini să exploreze lucruri care le dezvoltă 

creativitatea, gândirea critică fără a ajunge la dependență de acesta. 

Multe dintre cunoștințele pe care le-am acumulat în cadrul mai multor cursuri de formare le voi 

aplica la clasă folosind activități practice atractive, activități care îi vor determina pe elevi să participe cu 

drag la ore. 

Este imposibil ca în orice școală să nu întâlnești obstacole în realizarea activității. Însă, consider că 

strânsa legătură dintre școală, familie și comunitate mă va ajuta să le depășesc. 

Din experiența mea de cadru didactic, pot spune că dacă îți dorești să faci ceva cu adevărat pentru 

copii, poți să realizezi, indiferent de barierele pe care le întâlnești. Voința și puterea de a realiza un lucru 

bine făcut conduce la succes. 

Am să continui prin redarea unor exemple în care am utilizat instrumentele online la orele de 

Educație antreprenorială. 

 

Clasa a X-a  

Disciplina: Educație antreprenorială 

Tema: Condițiile legislative ale activităților antreprenoriale 

Sarcina de lucru pentru elevi: 

Având în vedere activitatea din clasă în care ați aflat cele cinci forme de constituire a societăților 

comerciale ,realizați o diferență (distincție) între aceste categorii de societăți  comerciale folosind aplicația 

Bubbl.us. 

Trebuie să aveți cinci casete mari în care  scrieți cele cinci tipuri de societăți comerciale, apoi pentru 

fiecare tip de societate create alte patru casete în care precizați trăsături care le diferențiază de celelalte 

forme (fondatori, capital, răspundere, modul de funcționare). 

Folosiți culorile după plăcerea voastră. O culoare o puteți folosi pentru tipurile de societăți, iar 

pentru trăsăturile care le diferențiază pe unele de altele o altă culoare. 

Obiective operaționale:  

- să enumere cele cinci forme de societăți comerciale; 

- să compare formele de societăți în funcție de răspunderea asociaților; 

- să distingă un tip de societate de celelalte. 

Modul în care ne așteptăm ca elevii să rezolve sarcina de lucru 

Întrucât au folosit de multe ori  aplicația  Bubble.us  și o cunosc foarte bine,  elevii o vor folosi 

pentru efectuarea temei.  Aceștia au ca temă să alcătuiască o schemă în care să diferențieze cele cinci forme 

de societăți comerciale.  

Având în vedere faptul că aceste forme de societăți comerciale  au și anumite elemente comune, 

lucru care le face să fie mai greu de identificat, prin intermediul acestui exercițiu , elevii reușesc să facă 

deosebirea  între acestea. 
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Clasa a X-a  

Disciplina: Educație antreprenorială 

Tema: Obținerea produsului 

Sarcina de lucru pentru elevi: 

Fiind o clasă cu 24 de elevi, aceștia vor fi împărțiți în șase grupe de câte patru elevi. 

Elevii au ca activitate în clasă, să realizeze un avizier virtual la nivelul clasei, cu titlul “Obținerea 

produsului” folosind  Padlet (https//padlet.com). 

Fiecărei echipe îi va fi atribuit un produs (masă de tenis, scaun, palate de tenis, unt, biscuiți, 

jachetă); șase echipe – șase produse. 

Fiecare echipă va adăuga fotografii sugestive despre produsul atribuit. Pot încărca clipuri video 

despre componentele produsului, despre modul în care este obținut produsul. 

Reprezentantul fiecărei grupe va trimite la finalul activității linkul la avizierul creat pe grupul clasei 

pentru a putea fi consultat de celelalte echipe. 

Obiective operaționale: 

- să enumere componentele unui produs; 

- să prezinte etapele ciclului de viață al produsului; 

- să identifice obiectivul final al lansării unui nou produs. 

 Modul în care așteptăm ca elevii să rezolve sarcina de lucru: 

Elevii au ca sarcină de lucru să realizeze un avizier online cu titlul “Obținerea produsului” folosind  

aplicația Padlet. 

Pentru consolidarea cunoștințelor predate, elevii vor identifica în mediul online  informații despre 

produsele care le-au fost atribuite, vor găsi imagini sugestive cu produsele respective și vor identifica  câte 

un filmuleț/clip video despre elementele componente ale produselor lor și despre modul în care s-au obținut 

aceste produse. 

Această activitate colaborativă le permite elevilor să împărtășească cu ceilalți membri idei și 

sugestii care le pot îmbunătăți activitatea. 
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Modelarea obiectuală a reţelelor cristaline 

 

Prof. Mazilu Daniel – Ștefan 

Liceul Tehnologic ʺConstantin Brâncușiʺ Craiova, Jud. Dolj 

 

 

Importanţa modelării obiectuale 

În studiul reţelelor cristalografice se pot utiliza toate tipurile de modele, atât modele materiale cât 

şi modele virtuale. 

Învăţarea noţiunilor de reţele ionice, covalente, metalice şi moleculare sunt în strictă corelaţie cu 

sfera noţiunilor care fac parte din conţinutul reţelelor cristaline, adică în rezumat cu: structură, compoziţie 

chimică, celulă elementară, coordinare, legături chimice existente în interiorul cristalului, tip de reţea 

Bravais. 

În raport cu acest volum de informaţii, locul studiului reţelelor cristaline se justifică în momentul 

în care învăţarea conţinutului referitor la acest fenomen poate fi realizată într-o manieră logică şi în acord 

cu logica psihologică. 

Din cele prezentate rezultă că studiul reţelelor cristalografice se află pe o anumită treaptă a 

învăţării, iar prin modelarea acestora (atunci când aplicarea metodei este posibilă) se urmăreşte achiziţia de 

noi informaţii, mărirea sferei informative acumulată din învăţarea anterioară, dar şi de formarea de noi 

capacităţi intelectuale. 

În această treaptă a învăţării acumularea de noi informaţii, de noi cunoştinţe interdisciplinare, de 

înţelegerea fenomenelor şi conceptelor este foarte mult uşurată prin bagajul de informaţii pe care elevul îl 

are deja. 

Prin urmare, studiul reţelelor cristalografice trebuie să înceapă în momentul în care elevul 

stăpâneşte noţiunile de: compoziţie chimică, structură, legătură chimică, hibridizare, etc. 

Deci studiul reţelelor cristaline urmează ierarhia învăţării expusă pe scurt mai jos : 

1. Introducerea noţiunilor de structură chimică şi compoziţie chimică; 

2. Introducerea noţiunii de legături chimice” ; 

3. Tipuri de reţele cristaline (reţele Brevais); 

4. Structura, clasificarea, exemplificarea şi proprietăţile reţelelor ionice, covalente, metalice şi 

moleculare 

5. Utilizări ale reţelelor cristaline.. 

Modelarea reţelelor cristaline este concepută în mod ştiinţific, în strânsă corelaţie cu competenţele 

propuse. 

Pe parcursul învăţării reţelelor cristaline elevii trebuie să dovedească următoarele capacităţi 

(atingerea următoarelor competenţe specifice): 

- Analizarea, interpretarea observaţiilor/ datelor obţinute prin activitate investigativă; 

- Descrierea comportării speciilor chimice studiate într-un context dat; 

- Diferenţierea substanţelor chimice după natura interacţiunilor dintre atomi, ioni, molecule; 

- Explicarea observaţiilor efectuate în scopul identificării unor aplicaţii ale speciilor şi  

proceselor chimice studiate; 

- Modelarea conceptelor, structurilor, relaţiilor, proceselor, sistemelor; 

- Folosirea corectă a terminologiei specifice chimiei. 
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Pentru atingerea competenţelor specifice propuse în studiul reţelelor cristaline trebuie să se 

urmărească atingerea următoarelor competenţe derivate: 

- Definirea noţiunii de reţea cristalină; 

- Definirea planelor reticulare; 

- Cunoaşterea  noţiunilor de indici Miller; 

- Clasificarea reţelelor cristaline după diverse criterii; 

- Cunoaşterea celor paisprezece reţele Bravais şi modelarea acestora; 

- Cunoaşterea forţelor interatomice dintr-un cristal; 

- Cunoaşterea principalelor tipuri de legături chimice (ionice, covalente, metalice, Van der 

Waals, de hidrogen); 

- Cunoaşterea structurii unei reţele cristaline; 

- Cunoaşterea şi clasificarea reţelelor ionice, covalente, metalice şi moleculare; 

- Modelarea unor tipuri de reţele ionice, covalente, metalice şi moleculare; 

- Cunoaşterea proprietăţilor reţelelor ionice, covalente, metalice şi moleculare; 

- Importanţa reţelelor cristalografice; 

- Aplicabilitatea reţelelor cristaline; 

- Rezolvarea de exerciţii şi probleme care au la bază reţele cristaline; 

- Utilizarea unui limbaj chimic adecvat referitor la reţelele cristaline. 

 

Modelarea reţelelor cristaline cu truse speciale de laborator 

Pentru modelarea structurii unor substanţe cu ajutorul modelelor materiale se consideră atomii şi 

ionii sfere cu raze diferite. Sferele sunt colorate diferit, respectându-se un cod al culorilor (carbonul se 

modelează prin bile de culoare neagră, oxigenul – bile roşii, azotul – bile albastre, hidrogenul – bile albe, 

sulful – bile galbene, halogenii – bile verzi şi toate metalele prin bile argintii. În acest sens se folosesc truse 

pentru modele moleculare de substanţe. 

Prin asamblarea acestor sfere se obţin diferite reţele cristaline. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Truse pentru modele moleculare de substanţe 

 

Modulul este format din diverşi atomi (carbon, oxigen, hidrogen, clor, azot, sulf, sodiu), legături 

simple şi duble care permit realizarea de modele atomice şi moleculare diverse. 

Modulul este împachetat într-o cutie din material rezistent cu locaşuri ce permit depozitarea 

componentelor. 

Acesta serveşte la modelarea moleculelor de la cele mai simple la cele mai complexe. 
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Cu ajutorul componentelor modulului se poate vizualiza aranjamentul spaţial al atomilor, 

lungimea legăturilor folosind bastonaşele de diferite lungimi, se poate explica reactivitatea substanţelor, 

tăria interacţiunilor mai puternice sau mai slabe, între particule, care determină proprietăţile fizice şi 

chimice ale substanţelor. De asemenea, se poate determina celula elementară în cadrul reţelelor 

cristalografice cât şi coordinarea. 

Astfel, reţelele covalente se pot modela folosind sferele din trusa de modele. 

Cu ajutorul modelelor cu sfere se poate observa ca reţeaua grafitului prezintă structură 

hexagonală, în care atomii de carbon sunt dispuşi în plane paralele şi că hexagoanele regulate din două 

plane succesive nu se eclipsează reciproc, ci doar cele din fiecare al doilea plan. Cu ajutorul bastonaşelor 

de diferite lungimi, se poate observa că distanţa dintre doi atomi vecini de ordinul întâi este mai mică decât 

distanţa dintre două plane reticulare succesive. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Modelarea reţelei covalente a grafitului folosind trusa de modele 

 

De asemenea, se poate observa că, reţeaua diamantului este cristalizată în sistem cubic, fiecare 

atom de carbon este înconjurat tetraedric, la distanţe egale, de alţi patru atomi, aranjament ce reflectă faptul 

că reţeaua nu prezintă împachetare compactă, fiecare atom de carbon este legat covalent de alţi patru atomi 

de carbon, formând astfel o reţea tridimensionala infinita şi că, de fapt, întreg cristalul constituie de fapt o 

singura moleculă. 

 

 

 

 

 

 

Modelarea reţelei covalente a diamantului folosind trusa de modele 

 

Structura substanţelor ionice se modelează cu ajutorul unor sfere (care reprezintă ionii de semn 

contrar), aceste sfere sunt tangente în cazul unei reţele cristaline. Astfel, analizând modelul reţelei ionice al 

clorurii de sodiu se poate defini celula elementară ca „poliedrul care repetat pe direcţia celor trei axe de 

coordonate , reproduce reţeaua”.  
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Modelarea reţelei ionice a clorurii de sodiu 

 

Analizând modelul se poate observa că fiecare cation este înconjurat de şase anioni şi invers, 

rezultând o coordinare de 6:6. De asemenea, se poate observa că, ionii de Na+ şi Cl- sunt aşezaţi alternativ, 

ionii de Cl- ocupă colţurile unui cub şi centrul feţelor, iar ionii de Na+ ocupă mijlocul muchiilor şi centru 

cubului. 

În acelaşi timp se pot caracteriza reţelele ionice: 

- în nodurile reţelei sunt particule sferice, necompresabile, cu sarcina electrică (pozitivă şi 

negativă) şi cu o rază bine definită; 

- interacţiile dintre ioni sunt de natura coulombiană, care acţionează în mod egal în toate 

direcţiile, interacţiile care acţionează în toate direcţiile fac ca ionii cu un tip de sarcină să fie înconjuraţi de 

ioni cu sarcină opusă. Aceasta conduce la o aşezare periodică a ionilor într-un cristal ionic. 

În ceea ce priveşte reţelele moleculare, se poate explica cazul cel mai interesant al unei astfel de 

reţele și anume, cel al apei în stare solidă. Prin analiza modelului se va observa că  structura cristalului de 

gheată are o schemă tetraedrică afânată, reţea moleculară în care fiecare atom de oxigen este legat covalent 

de doi atomi de hidrogen, dar şi prin legături de hidrogen de alţi doi. 

 

 

 

 

 

 

 

Modelarea reţelei de gheaţă 

 

Paralel cu modelarea materială se poate folosi şi modelarea simbolică, redând prin formule de 

structură plane reţelele cristalografice formate. În modelările simbolice, pentru scoaterea în evidenţă a 

poziţiei particularităţilor structurale, ne folosim de cretă sau creion colorat în scrierea acestor particularităţi.  

În acest articol au fost enumerate doar  câteva posibilităţi de folosire a “Trusei pentru modele 

moleculare de substanţe la chimie “ în procesul de modelare legat de studiul reţelelor cristalografice. Trusa 

poate permite modelarea materială a unui număr mult mai mare de reţele cristalografice (ionice, covalente, 

metalice sau moleculare). 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI 

 

Prof. Vasile Claudia 

Grădinița Albă ca Zăpada și piticii, București, Sector 4 

 

 

       Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

     Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei 

şi formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. 

 Conform Asocieției VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva 

modului în care este realizat: 

  (a)voluntariat direct/ spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor 

persoane,  

(b) voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în 

cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop 

lucrativ sau în cadrul unei organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public 

(instituție) sau de drept privat (ONG, sindicat) și  

(c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă 

între voluntar și organizația gazdă. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 
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mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea 

și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

Prof. Cazanoi Laura 

Grădinița Albă ca Zăpada și piticii, București, sector 4 

 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor 

care elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se 

situează implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi 

profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate 

pe tematica strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât 

ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, 

dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au 

familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia 

și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se 

referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se 

face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi 

și de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari 

și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în 

proiecte locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției 

societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar 

și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până 

la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc).  

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

24 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-

am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu 

total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între 

școala în care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care am participat în calitate 

de profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri 

pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor 

școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă.  

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe 

copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii 

au fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea 

de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, 

prin rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru 

comuna noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune 

copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Inteligența emoțională 

 

Prof. Brabete Marusia Amalia 

Școala Gimnazială Nr.1, Oțelu Roșu 

Liceul Tehnologic “Dacia”, Caransebeș 

 

 

Ce este inteligența emoțională? 

Inteligența emoțională se referă la capacitatea de a acționa inteligent în legătură cu sentimentele 

celorlalți și  cu sentimentele proprii și presupune un set important de abilități. Acest tip de inteligență nu se 

măsoară prin teste IQ și implică posibilitatea de a observa, înțelege și acționa asupra emoțiilor într-un mod 

eficient. 

Spre deosebire de IQ, care are o istorie de peste 100 de ani de cercetări aplicate pe sute de mii de 

oameni, termenul de inteligență emoțională, deși vehiculat anterior, a fost promovat abia în anul 1995 de 

către psihologul Daniel Goleman care, în lucrarea sa „Emotional Intelligence”, evidențiază existența a 

cinci elemente de bază ale inteligenței emoționale: 

1. Auto- conștientizarea este capacitatea de a-ți cunoaște starea la un moment și modul în care aceasta 

îi poate afecta pe ceilalți întrucât incapacitatea de observa adevăratele tale sentimente te lasă pradă 

acestora. 

2. Auto- reglementarea este capacitatea individului de a controla modul în care răspunde la emoțiile 

sale, de a calcula posibilele consecințe înainte de a acționa impulsiv. 

3. Motivația este capacitatea individului de a-și atinge obiectivele, în ciuda unor sentimente negative 

sau distrugătoare pe care le poate avea. Este capacitatea de a fi “pe fază” care duce la performanțe 

remarcabile în toate domeniile, crește productivitatea și eficiența. 

4. Empatia se clădește pe baza conștientizării de sine emoționale care este fundamentul capacității de 

înțelegere a celorlalți. 

5. Manevrarea relațiilor este capacitatea de a stabili relații și înseamnă, în mare parte, capacitatea de 

a gestiona emoțiile celorlalți. Contribuie la o mare popularitate,  la spiritul de conducere și la eficiență 

în relațiile interpersonale.  

În aceeași lucrare Goleman subliniază faptul că IQ și inteligența emoțională nu sunt competențe 

contradictorii, ci mai degrabă separate. Toți oamenii amestecă intelectul cu acuitatea emoțională. Cei care 

au un IQ ridicat dar o inteligență emoțională scăzută (sau un IQ scăzut și o inteligență emoțională ridicată) 

sunt, în ciuda stereotipurilor, relativ puțini. Din datele existente reiese că inteligența emoțională poate fi la 

fel de puternică sau uneori chiar mai puternică decât IQ, mai ales pentru că mulți susțin că IQ-ul nu poate 

fi schimbat prin experiență sau studii iar competențele emoționale, de o importanță crucială pot fi dobândite 

pornind de la vârsta copilăriei și perfecționate pe parcursul vieții de adult. 

 

Importanța inteligenței emoționale 

Inteligența emoțională este foarte importantă în special pentru copiii cu probleme de învățare și 

atenție. 

 Unul dintre rolurile cheie ale inteligenței emoționale este modelarea modului în care răspundem 

provocărilor. Pentru un copil cu probleme de învățare și atenție, inteligența emoțională este ca un GPS care 

îl poate ajuta să navigheze în jurul obstacolelor și spre succes. Inteligența emoțională îi permite să-și 
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analizeze situațiile, să le pună în perspectivă și să vină cu modalități de a lucra cu ele. Cei cinci factori care 

alcătuiesc inteligența emoțională se reunesc pentru a-l ajuta să obțină cel mai bun rezultat. 

În tabelul de mai jos se prezintă două scenarii care evidențiază rolul și importanța inteligenței 

emoționale. 

 

Scenariul 1 (elev cu inteligență emoțională) 

 

 

Scenariul 2 (elev fără inteligență emoțională) 

• Elevul se luptă cu temele de matematică  

• El își dă seama că devine frustrat.  

• Apreciază rapid rezultatul strigătului sau 

aruncând cartea pe podea.  

• El vine cu o modalitate mai bună de a 

răspunde - explică părintelui cum simte el.  

• El vrea să încerce din nou, în ciuda faptului 

că este frustrat, deoarece înțelege ce va 

câștiga pe termen lung.  

• El va cere ajutorul părinților.  

• Chiar dacă părinții insistă prea mult, dar el 

înțelege că este pentru că le pasă cu adevărat 

și doresc să-l ajutate să găsească soluția 

corectă.  

• El spune că trebuie să meargă într-un ritm 

mai lent și ar dori să încerce să o facă din nou 

singur.  

• A doua zi, el așteaptă până după oră și îi 

spune profesorului că are probleme cu 

înțelegerea. 

 

• Elevul se luptă cu temele de matematică  

• Își aruncă creionul în frustrare în 

momentul în care se blochează pe o 

problemă.  

• El țipă la părinți când vin să îl ajute, 

crezând că e acolo ca să-l certe.  

• Fuge din cameră și nu se mai întoarce să 

încerce din nou.  

• El nu vede nici o importanță în realizarea 

temei.   

• La ora de matematică, a doua zi îi spune 

colegului de bancă că tema era lipsită de 

importanță.  

• Când profesorul cere elevilor să-și predea 

tema, el spune că nu a făcut-o.  

• Nu-i spune după oră profesorului că are 

probleme. 

 

Sigur că există foarte mulți copii cu probleme de învățare și atenție  care nu au probleme cu 

inteligența emoțională,  unii având chiar o inteligență emoțională foarte ridicată.  

Cu toate acestea problemele cu inteligența emoțională pot fi uneori un semn precoce că un copil 

are o problemă de învățare sau atenție. Un copil cu ADHD ar putea pierde indiciile sociale pentru că nu 

acordă suficientă atenție  pentru a le identifica, un copil cu o tulburare de procesare auditivă ar putea 

interpreta greșit ceea ce îi spun ceilalți iar un copil cu dizabilități nonverbale de învățare ar putea să nu ia 

deloc în seamă lecțiile sociale.  
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Cum putem “preda” inteligența emoțională? 

Cercetările au arătat că inteligența emoțională  "prezice” peste 54% din variația succesului (relații, 

eficacitate, sănătate, calitatea vieții). Date suplimentare concluzionează că tinerii cu inteligență emoțională 

ridicată obțin note mai mari, nu abandonează școala și fac alegeri mai sănătoase. 

Vestea bună privind inteligența emoțională este că ea poate fi dezvoltată în timp și astfel elevii care 

au probleme de învățare și atenție pot fi învățați să fie conștienți de emoții și să acționeze eficient asupra 

lor. 

Sigur că la fel ca orice capacitate și abilitate pe care urmează să o dezvoltăm elevilor se impune un 

parteneriat cu familia. Ca părinți, uneori nu avem un mod sănătos de manevră a emoțiilor și avem probleme 

în a-i învăța pe copii noștri să se ocupe propriile emoții. De aceea schimbarea trebuie să înceapă cu noi, 

adulții, și din fericire toate cele cinci componente ale inteligenței emoționale pot fi învățate la orice vârstă. 

Există multe instrumente și tehnici care pot fi utile adulților și copiilor în procesul de identificare 

și înțelegere a emoțiilor. Acest proces începe cu recunoașterea, pentru că numai atunci când știm unde 

suntem putem să ne deplasăm spre locul în care vrem să fim. Când recunoaștem influența profundă a 

emoțiilor în viețile noastre, inspirăm o nouă atitudine față de conștiința de sine și sănătatea mintală. Putem 

apoi să începem să punem întrebări mai largi, cum ar fi cum putem crea o mișcare pentru creșterea 

inteligenței emoționale a generațiilor viitoare?  

Studiile au constatat că o practică de mindfulness poate ajuta la reducerea simptomelor stresului, 

depresiei și anxietății la copii. De asemenea, poate crește densitatea materiei cenușii în regiunile creierului 

implicate în reglarea emoțională.  

Un alt studiu al adolescenților a constatat că sportul, sub toate formele sale,  poate spori atenția, și 

poate contribui la îmbunătățirea capacității de reglementare emoțională a elevilor.  

La nivel sistemic, putem contribui la creșterea inteligenței emoționale a generațiilor viitoare, 

colaborând pentru a obține ca școlile noastre să implementeze programe de învățare socială și emoțională. 

În școlile din Statele Unite ale Americii există programe care îi învață pe elevi să își gestioneze 

propriile emoții și în acest sens Universitatea Yale a dezvoltat programul RULER pentru școli. Programul 

se referă la recunoașterea emoțiilor în sine și alții, înțelegerea cauzelor și consecințelor emoțiilor, 

etichetarea emoțiilor cu exactitate, exprimarea emoțiilor în mod corespunzător și reglarea eficientă a 

emoțiilor. Programul sa dovedit că stimulează inteligența emoțională a studenților și aptitudinile sociale, 

productivitatea, performanța academică, abilitățile de conducere și atenția, reducând în același timp 

anxietatea, depresia și cazurile de agresiune între studenți. 

Pe un nivel față în față, ca părinți, profesori, putem deschide un dialog și îi putem încuraja pe copii 

să-și exprime ceea ce simt. Noi îi putem învăța că numirea sentimentelor lor îi poate ajuta să se le gestioneze 

eficient. De asemenea, putem vorbi mai mult despre propriile noastre sentimente, fiind cinstiți și direcți cu 

privire la vremurile în care ne simțim triști sau supărați. 

Prin predarea și învățarea inteligenței emoționale, creăm un mediu în care copiii noștri pot să-și 

înțeleagă în permanență emoțiile și experiențele. Acest set de aptitudini este probabil cel mai mare predictor 

al succesului lor în viață, dar mai important, al fericirii lor. 
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RESPONSABILITATE ȘI VOLUNTARIAT ÎN SISTEMUL 

DE ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR 

 
PROF. ÎNV. PREȘC. NICULAE MARIA 

GRĂDINIȚA P.P.,,MICUL PRINȚ”, PITEȘTI 

          

  ,,Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, răbdare 

şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

    Viitorul și evoluția unei societăti sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un moment 

dat vor fi nevoiti să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. 

          Plecând de la această premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-ți aduce 

contributia la viitorul societătii din care faci parte. 

           În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să le 

facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de 

copii sau de batrâni, serbări, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot face donații 

pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copiii și a-i obișnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

            Copiii trebuie să fie învățați încă de la grădiniță în spiritual voluntariatului, să fie  cinstiţi, corecţi şi 

miloşi, să dea dovadă de un spirit de nobleţe şi evlavie în toate intenţiile şi angajamentele pe care le iau  

faţă de ei,de ceilalți – în toate faptele şi preocupările lor.  

La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de 

altă parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi 

mentale sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie 

a mediului în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona 

concret, de a ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru 

remedierea problemelor de mediu. 

Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor 

pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie 

de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, 

integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

- identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

- furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

      - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                             
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- găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru 

rezolvarea problemelor.                                                                                                                   

În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

- cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

- exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

- conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

- dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

- manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

  Pornind de la ideea că voluntariatul poate începe de la vârste fragede, am implicat copiii într-o 

serie de activități.  

 Astfel că, pentru a le dezvolta competențele sociale și civice copiilor din unitatea noastră, am inițiat  

și desfășurat o serie de activități sociale și educative. Am început cu proiectul ,,Eco-școala” activitate de 

educare pentru o cetățenie democratică, prin intermediul căreia am urmărit formarea unei conduite civice, 

responsabilizarea față de problemele comunității și de mediu, copiii fiind încurajați să protejeze resursele 

naturale.  

   În cadrul proiectului de voluntariat ,,Săptămâna fructelor și legumelor donate” părinții, copiii 

și cadrele didactice de la unitatea noastră au colaborat și au  susținut copiii aflați internați la ,,Centrul de zi 

Sfânta Elena” . Colectarea de fructe și legume proaspete și donarea lor  a contribuit la conștientizarea  

necesității implicării întregii comunități în susținerea celor mai vulnerabile categorii sociale: copiii și 

bătrânii. Aceștia au înțeles adevărul proverbului românesc ,,unde-s mulți puterea crește”. 

Prin proiectul ,Dăruim zâmbete” am urmărit dezvoltarea spiritului de echipă, de cooperare şi 

încredere în ceilalţi. Activitatea s-a concretizat prin formarea unor ateliere de lucru, confecționarea de 

obiecte handmade, vânzarea acestora, fondurile fiind donate copiilor fară posibilități.  

 Prin proiectul  ,,Ajută un copil”, inițiat de Asociația copiilor cu autism, asociație care se ocupă de 

copiii cu tulburări din spectrul autist, am realizat decorațiuni de Crăciun care au fost vândute, banii 

asigurând terapia acestor copii.  
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În urma parteneriatelor derulate am constatat faptul că, s-a dezvoltat spiritul de apartenență la grup, 

s-a asigurat o mai bună colaborare între copii-copii, copii-cadre didactice, copii-părinți, cadre didactice-

părinți, copiii au dobândit mai multă încredere în ei, au lucrat în echipă, au empatizat, timiditatea, teama de 

a vorbi în public au dispărut, au legat prietenii noi. 
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COPIII, DARUL LUI DUMNEZEU 

Şăulean Crina 

Grădiniţa P.P. “Licurici”Tg Mureş 

 

Fiecărui părinte, fiecărui educator, Dumnezeu i-a încredinţat o lucrare specială - creşterea şi 

modelarea micuţilor săi. Însărcinarea aceasta este copleşitoare, responsabilitatea este imensă. Cu toate 

acestea, să vezi cum un copil respectă cuvintele lui Dumnezeu şi să ştii că exemplul tău şi sfaturile tale au 

fost cele care i-au influenţat decizia, reprezintă o răsplată fără egal. 

Copiii sunt asemenea trandafirilor: trebuie să aibă un mediu propice, apă, soare şi un sol bun, dar 

doar aceste condiţii, singure, nu vor fi suficiente pentru a obţine minunatele flori. Trandafirii trebuie tăiaţi 

cu grijă, la vremea potrivită şi din locul potrivit, şi apoi învăţaţi să crească în mijlocul celorlalte flori din 

grădină- altfel, vor fi flori sălbatice. În acelaşi fel, şi copiii, dacă nu sunt îngrijiţi cu iubire şi educaţi 

corespunzător, vor creşte sălbatici. Aşa cum este nevoie de preocupare şi efort pentru a obţine nişte 

trandafiri minunaţi, tot astfel este nevoie de acestea şi pentru a creşte niste copii minunaţi. 

Scara vieţii conţine trepte care pot contribui la dezvoltarea unui caracter frumos în copiii noştri. 

Pasul I. Credinţa 

Trebuie să fie stabilită încă de timpuriu în viaţa copilului. Modul în care este tratat un copil va 

determina, în proporţie covârşitoare, dacă el va putea învăţa să aibă încredere în părinţi, educatori, profesori, 

alte persoane. Pe măsura ce unui copil i se satisfac, în mod constant, anumite nevoi, acesta începe să 

realizeze că, chiar dacă uneori trebuie să aştepte, adultul va veni şi se va îngriji de el. De asemenea, credinţa 

înseamnă că acesta îşi cunoaşte suficient de bine părinţii sau pe cei din jurul lui, încât să accepte şi să le 

recunoască autoritatea. 

Pasul II. Virtutea 

Onestitatea, puritatea şi integritatea sunt doar câteva din virtuţile pe care trebuie să le înveţe un 

copil mic, astfel încât să poata trăi în mijlocul familiei şi al societăţii, fără a avea un comportament distructiv 

şi intolerabil. Chiar dacă o convieţuire moral- creştină presupune o educaţie de o viaţă întreagă, bazele 

discernământului, ale alegerii între bine şi rău, se aşază în primii trei ani de viaţă ai copilului. 

Pasul III. Cunoştinţa 

Chiar dacă orice copil începe să înveţe încă de când se naşte, se pare că setea de cunoaştere creşte 

o dată cu apariţia întrebării “de ce?”. Pe parcursul acestor ani, de dinainte de şcoală, în dorinţa lui de a găsi 

răspunsuri, copilul caută în mod activ şi experimentează, fără să se mulţumească doar să absoarbă 

informaţiile care îi sunt date de ceilalţi. Indicaţiile cu privire la ocaziile de învăţare care să îi fie oferite 

copilului vin chiar de la acesta şi nu trebuie să se bazeze pe ceea ce cred adulţii că ar trebui să-l înveţe. 

Cele mai importante concepte teologice pentru copii sunt: 
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• Dumnezeu este Prietenul copiilor. Dumnezeu este iubire şi are grijă de toţi, cu ajutorul 

îngerilor. 

• Legea lui Dumnezeu. Copilul poate afla despre cele 10 porunci, care îl ajută să afle ce este 

bine şi ce este rău. 

• Viaţa lui Iisus. De îndată ce copiii pot înţelege, spuneţi-le despre Iisus şi naşterea, viaţa, 

moartea şi învierea Lui. 

• Biblia. Este Cuvântul Lui Dumnezeu. 

• Rugăciunea. Învăţaţi copiii să se roage simplu, clar şi precis. 

• Biserica. Este casa lui Dumnezeu, căreia trebuie să-I arătăm respect, ceea ce înseamnă un 

comportament adecvat în timpul slujbelor. 

Pasul IV. Cumpătarea 

Cumpătarea sau temperanţa, se bazează pe cunoştinţe. Dacă un copil nu ştie că zahărul este 

dăunător pentru dinţi şi sănătate, atunci când va fi pus să aleagă între un desert şi o mâncare de legume, va 

alege, de obicei, alimentul cel mai dulce. După ce află ce este mai bun pentru el, va putea începe să-şi 

dezvolte autocontrolul necesar, astfel încât să acţioneze conform cunoştinţelor pe care le-a dobândit. 

Pasul V. Răbdarea 

Răbdarea se cultivă prin răbdare. Răbdarea nu poate veni decât după ce copilul este în stare să 

manifeste stăpânire de sine, care reprezintă parte a cumpătării. Părintele îşi poate ajuta copilul să devină 

mai răbdător prin a nu-i pretinde lucruri nerezonabile, prin a rămâne aproape de el în situaţiile care cer 

răbdare şi prin a-i oferi acestuia susţinere şi încurajare. 

Pasul VI. Dragostea de fraţi 

Copiii par să fie atât de răi unul cu celălalt. “Taci din gură”, “Prostule” etc sunt cuvinte atât de 

familiare între ei. Bunătatea, politeţea, consideraţia faţă de celălalt, toate acestea sunt importante, dar dacă 

nu va învăţa înca de mic, pe măsură ce va creşte, copilul va dezvolta un comportament grosolan, obraznic, 

lipsit de politeţe şi gata sa-i jignească pe ceilalţi, comportament care va fi foarte greu de schimbat mai 

târziu. Un exemplu a ceea ce înseamnă, cu adevarat, dragostea frăţească, în care unul este dispus să dea 

totul pentru celălalt, este oferit de dragostea pe care o au părinţii faţă de copiii lor. 

Pasul VII. Iubirea faţă de oameni. 

Aceasta este mai mult decât bunătate, amabilitate- este dragostea omului faţă de semenii săi. 

Adevărata dragoste vine din a dărui, şi nu din a primi. Dragostea unui copil este, probabil, cea mai pură şi 

cea mai necomplicată, dar se pare că multi dintre noi pierdem acest lucru cândva între prima copilărie şi 

momentul când devenim adulţi, pentru a-l recâştiga abia după mai mulţi ani de maturitate. Responsabilitatea 

noastră este aceea de a păstra vie această dragoste, prin exemplul personal.  

Ce poate face un părinte pentru a asigura temelia fiecărei trepte ale scării? 

• Arată-i copilului că ai încredere- în Dumnezeu, în el şi în ceilalţi. 

• Trăieşte o viaţă morală. Ai grijă ce programe urmăreşti la televizor. Spune adevărul tot, nu 

doar pe jumătate, indiferent de situaţie. 
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• Continuă să creşti şi tu în cunoaştere. Copilul tău trebuie să te vadă petrecând timp în 

bibliotecă, citind sau rezolvând problemele vieţii. 

• Fii cumpătat. 

• Dă dovadă de răbdare, chiar şi în momentele cele mai dificile. 

• Respectă-L pe Dumnezeu, trăieşte respectând Cartea Sfântă. 

• Fii asemenea bunului samaritean- fă-ţi timp să ai grijă şi să îţi pese de ceilalţi. 

• Arată-i copilului că îl iubeşti, petrecând timp de calitate cu el. 

 

Doar cunoaşterea (înţelegerea la nivel cognitiv), singură, reprezintă un nivel destul scăzut de 

învăţare. Ceea ce contează cu adevărat este ceea ce faci cu cunoştintele pe care le-ai acumulat. Faptul că un 

copil ştie exact răspunsurile corecte, nu-i va asigura o viaţă moral creştină. Experienţa personală este cea 

care contează. Creşterea spirituală are loc atunci când începi să pui în practică, în viaţa ta, ceea ce ştii. 

Trebuie să le prezentăm copiilor noştri un Dumnezeu real, încă de timpuriu. Copiii mici îşi dau 

seama că au nevoie de cineva mai mare care să aibă grijă de ei. Ei pot accepta lucrurile imaginare la fel de 

uşor ca pe cele reale. Ei nu au nevoie să vadă pentru a crede. Moş Crăciun, Zâna Măseluţă etc sunt pentru 

preşcolari personaje adesea mai reale decât Dumnezeu, datorită mass-mediei şi poveştilor. De ce să nu i-L 

prezentăm copiilor pe Dumnezeu, care există în mod real, ca fiind o persoană esenţiala şi vie? Faceţi ca 

Dumnezeu să fie atât de real pentru ei, încât copiii să poate vorbi cu El, ca şi cu un prieten imaginar. Pentru 

ca acest lucru să poată fi realizat, Dumnezeu trebuie să fie real şi pentru noi, să putem vorbi cu el, prin 

rugăciune. 

Atunci când copilul îi va împărtăşi lui Dumnezeu, prin rugăciune, propriile gânduri şi sentimente, 

povestindu-I despre prietenii săi şi despre cei dragi, va avea în El un nou prieten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: Educatia religioasă pentru copiii noștri, Donna Habenicht, Anne Bell, Editura Cuvântul 

evangheliei, București 1993.   
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L’UTILISATION DES TIC DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE DU FOS 

 

 Prof. Nicoleta-Maria Bojin 

Lycée Technologique « Dacia » Caransebeş 

 

 L’utilisation des TIC rend l’apprentissage individuel et autonome. Dans le cadre du FOS 

l’apprenant détermine ses besoins et les situations de communication ciblées et les TIC soutiennent cette 

approche didactique basée sur un apprentissage autonome. Il s’y agit d’une autoformation où l’apprenant 

avance dans la formation en tenant compte de ses besoins langagiers, de son rythme d’apprentissage et de 

son niveau en langue cible. Si l’apprenant est l’unique responsable de son apprentissage, sans avoir besoin 

de l’aide d’un enseignant, on parle d’une autonomie complète. Il y a aussi des autoformations où l’apprenant 

est en contact direct ou indirect avec son enseignant. Dans ce cas, les sites Internet et les cédéroms sont des 

aides complémentaires des cours fournis par l’enseignant. Ainsi, il s’agit d’une autonomie guidée, où 

l’enseignant reçoit de ses apprenants des travaux par courriel, où il communique avec ses élèves à travers 

des forums pour leur préciser les tâches à réaliser.     

Les TIC sont caractérisées par leur système d’autoévaluation centré sur l’indépendance de 

l’apprenant, en proposant des exercices auto corrigés : « Avec l’approche communicative et les travaux 

menés dans le domaine de l’évaluation, l’évaluation fait partie intégrante de l’espace de la formation et 

s’inscrit dans une pédagogie de la réussite. Dans cette perspective, il ne s’agit plus de se borner à la 

préparation et à la correction d’épreuves ponctuelles, mais de proposer une évaluation progressive et 

continue qui engage la responsabilité de l’apprenant et favorise son autonomie. D’où vient l’importance, 

pour ce dernier, de pouvoir s’auto évaluer, soit de manière libre soit de manière guidée »1  

 Vu  la multitude de domaines nouveaux et de métiers nouveaux apparus, l’enseignant doit trouver 

et connaître des documents spécialisés de ces domaines. Grâce à l’Internet, on peut trouver des sites 

spécialisés dans tous les domaines, avec plusieurs documents qui l’aident à se familiariser avec les 

informations du cours de FOS à préparer. Ces documents sont souvent libres de droit d’auteur et 

téléchargeables, prêts à les utiliser pendant les cours avec les apprenants. Mangenot souligne l’importance 

des TIC dans l’enseignement- apprentissage : «Concernant l’utilisation directe des ressources multimédias 

par les apprenants, surtout si cette utilisation a lieu –comme cela serait logique- selon d’autres dispositifs 

que le cours présentiel, il me semble qu’un aspect fondamental est l’acquisition de stratégies, de 

l’ « apprendre à apprendre ». Je ne ferai qu’évoquer quelques pistes : apprendre à être confronté à du 

complexe sans être désarçonné au premier abord(stratégie de compréhension globale), apprendre à 

chercher ( ou à choisir) les documents les plus pertinents( à la fois en terme de contenus et en terme de 

niveau de difficulté), apprendre à porter attention à la récurrence de certaines formes dans certains 

contextes discursifs2 ».  

De plus, les TIC offrent des supports pluri média, ce qui suppose la présence, à la fois, de trois 

types de medias : le texte écrit, le son et l’image. Cette combinaison facilite la compréhension globale des 

informations, tout comme l’affirment Herino et Petitgirard : « Il est évident que, dans le cas de 

l’apprentissage des langues, la combinaison des formes textuelles, graphiques et sonores et de ces 

différentes fonctions est de nature à favoriser l’acquisition. Ce mode de réception et de transmission des 

informations est en effet proche du fonctionnement de l’être humain qui est capable d’utiliser 

 
1 Cuq et Gruca, 2003:211 
2 Mangenot, 2003:147 
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simultanément plusieurs canaux pour percevoir et transmettre des informations »3.   

 Les sites Internet peuvent être utilisés pour compléter ou actualiser des informations déjà connues 

par l’intermédiaire des cours traditionnels. On peut différencier deux catégories de produits multimédias : 

des ressources pédagogiques et des ressources non-pédagogiques.  

 Les ressources pédagogiques proposent des activités linguistiques. Les cédéroms sont non-

actualisés et pauvres en contenus, par rapport aux sites Internet où on peut mettre à jour les informations. 

Les ressources non-pédagogiques ne contiennent pas des activités linguistiques, mais elles sont riches en 

informations intéressantes.   

Apres avoir collecté des informations pour les cours de FOS, l’enseignant doit les « didactiser », 

c’est-à-dire faire les modifications nécessaires pour les adapter au public, aux besoins du public et aux 

objectifs du cours. L’enseignant intervient sur le plan linguistique, mais aussi sur le plan culturel. Il doit 

expliquer le sens de certains termes spécifiques ou il doit remplacer certains termes avec d’autres plus 

faciles, la première variante en étant préférée  pour enrichir la compétence lexicale des apprenants. Le 

concepteur peut aussi dresser des listes des mots difficiles avec des explications ou des traductions, selon 

le niveau des apprenants en FOS ou bien il peut insérer des photos ou des schémas. Parfois, on doit 

supprimer des phrases ou de passages pour mette en évidence les informations principales, pour focaliser 

l’attention des apprenants sur celles-ci.  

Pour conclure, les TIC sont des moyens pratiques et efficaces, parce qu’elles bénéficient d’une 

disponibilité spatiale et temporelle. Les enseignants et les apprenants de FOS peuvent consulter un site 

Internet pédagogique sans aucune contrainte spatiale ou temporelle, ce qui développe le sens de l’autonomie 

et de l’individualisation.  
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3 Herino et Petitgirard, 2002: 61 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

37 

Paradigma leadershipului școlar 

versus 

paradigma managementului școlar 

 

                                                            Înv. Kovács Ilona-Éva 

Școala Gimnaziala Gaál  Mózes Baraolt 

 

            Școala Gimnazială Gaal Mozes este o școală in slujba comunității, având capacitatea de 

a funcționa ca o structura eficientă și echitabilă pentru toate categoriile de copii și de a asigura progresul 

tuturor elevilor săi, astfel încât ,,mâine sa fii mai bun ca azi”! 

Misiunea: 

 -  Școala noastră este deschisă pentru toţi cei care au nevoie de educaţie; în opinia noastră educaţia nu 

este un privilegiu pentru câţiva, ci este un drept al tuturor. 

 -  Școala satisface nevoia elevului de a se simţi competent, integrat în colectiv şi 

independent. Avem ca prioritate pregătirea elevilor pentru o lume în schimbare, 

formându-le capacităţi, deprinderi şi competenţe care să le permită să-şi găsească locul si menirea socială. 

-   Respectăm fiecare elev, oricât de modeste ar fi rezultatele școlare, identificând atuul și aptitudinile 

fiecaruia pentru a le putea valorifica. 

- Educăm elevii pentru a deveni buni cetațeni. 

-  Comunicarea este unul dintre factorii cheie pentru funcţionalitatea organizaţiei. 

    Baza materială: 

Școala Gimnazială Gaal Mozes dispune de: 11 săli de clasă , 2 laboratoare( fizică –chimie, 

informatică), calculatoare în stare funcțională, imprimante , un xerox, o combină 

muzicală,videoproiector , materiale didactice folosite la diferite discipline. 

  Corpulprofesoral: 

Format în majoritate din cadre didactice titulare, dornice de afirmare şi performanţă. 

Cadrele didactice manifestă dorinţă de formare continuă şi perfecţionare şi sunt deschise spre noutăţile 

reformei din domeniul învăţământului prin grade didactice, cercuri pedagogice, cursuri operare pe 

calculator, participare la cursuri de perfectionare, master și la toate activitătile organizate de I.S.J. 

  M-am axat asupra influenţei pe care o au trasăturile de personalitate ale directorului școlii asupra 

potenţialului conflictogen, încercând să surprind modul concret în care perceperea si evaluarea calităţilor 

organizatorice ale acestuia influenţează potenţialul conflictogen al școlii. 

  Analiza relației personalitate –conflict la locul de muncă precum și modalitatea de abordare a 

acestuia a constituit un punct ,,forte ,, de exersare practică a conceptelor de personalitate și conflict asupra 

profesorilor titulari si suplinitori care își desfăşoară activitatea in cadrul Școlii Gimnaziale Gaal Mozes. 

  In cadrul școlii în care s-a efectuat acest studiu exista o divergență percepută de interese, o 

credință că aspirațiile curente ale profesorilor nu pot fi atinse simultan în fața directorului școlii. 

Dinamica activităților la locul de muncă impune la un moment dat, nevoia unei schimbari de paradigme 

culturale la factorul social implicat, fără a se ține seama de tipul de personalitate al factorului de 

conducere și care poate corespunde unei situații de ruptură la nivelul mediului de lucru. 

 

Ipotezele de la care am plecat sunt urmatoarele: 

 - Acredităm ideea existenței unui conflict la nivelul școlii din cauza trasăturilor de 

personalitatea ale directoarei școlii  
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 -  Existența unor modalitați comune de abordare a conflictului la locul de muncă atât la 

profesorii titulari ,cât si la profesorii suplinitori ; 

  S-a aplicat testul de personalitate 16 PF (Inventarul de personalitate Cattell - 16 PF) 

directoarei. Pentru analiza unui potențial conflict sau a existenței unui conflict interpersonal între 

profesorii titulari, suplinitori și directoarea școlii precum si evidentierea unor trasături de personalitate a 

acestora în abordarea unui conflict, s-a aplicat Chestionarul Nr.1cu 10 itemi. 

  Toți itemii chestionarului cuprind câte un element al unui aspect privind un conflict la locul de 

muncă. În desfăsurarea activității didactice , în documente precum condica de prezentă, fișe didactice nu 

întâlnim menționarea suplimentară a ocupării catedrei, iar din observația participativă am constatat faptul 

ca titularizarea nu poate constitui o sursă de conflict deoarece toate posturile sunt ocupate prin concurs 

unic la nivel național. 

  În desfășurarea activităților instructiv –educative, fiecare profesor interacționeaza mai mult cu 

directoarea școlii, iar aspectul semnificativ al comunicării pe verticală în cadrul instituției reprezintă o 

sursă posibilă de conflict. Interpretarea rezultatelor conduc la prezentarea următorului profil psihologic al 

directoarei de școală: 

  Tipul de personalitate al directoarei este următorul: 

-instabilă emoțional cu o inteligență medie, cu conștientizarea unei adăptarii sociale deficitare la situații 

noi și in relațiile interpersonale ,cu neîncredere în oameni si acțiuni impulsive care să compenseze 

sentimentul de frustrare și timiditate , generând contextual –situațional manifestări conflictuale 

interpersonale între profesori în școală. 

  Din datele rezultate prin aplicarea chestionarului la profesorii titulari si suplinitori din școala se 

pot concluziona urmatoarele aspecte: 

 -  Răspunsurile afirmative sunt majoritare la toți cei 10 itemi ,ceea ce arată implicarea 

activă a personalului didactic în relațiile interumane profesionale; 

-  Subiecții dispuși să participe la un conflict au ca trăsatură comună de personalitate 

sociabilitatea și adaptarea ușoară la situații conflictuale diferite,dar prin comportamente evitante. 

Diagnoza conflictului existentă la nivelul școlii : conflict latent. 

  Acesta se explică și se datorează: 

-Lipsei de organizare în cadrul școlii, iar rolul important în implementarea acestei o are 

directoarea școlii; 

-Trasăturile de personalitate ale acesteia conduc la concluzia existenței unei structurii psihice fragile a 

profesorului director incapabil sa impună un management organizațional de performanță, cu valorificarea 

echilibrului psihic în relațiile interumane; 

-Atitudinea profesorilor de evitare a conflictului, deoarece în cadrul școlii se constată o 

acceptare a conflictului latent și manifestat de către aceștia. 
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O FAPTĂ BUNĂ PENTRU MEDIU ÎN FIECARE ZI 

CONTRIBUȚII ADUSE PROTEJĂRII NATURII PRIN CERCETÃRI PRIVIND BIOLOGIA UNOR 

SPECII DE PLANTE LEMNOASE ÎN FUNCŢIE DE CONDIŢIILE DE MEDIU, 

ÎN JUDEŢUL SUCEAVA 

       Chitiala Roxana Delia 

           Colegiul Tehnic de Industrie Alimentara Suceava, Judet Suceava 

 

 

INTRODUCERE 

Lucrarea respectivă a fost elaborată în scopul realizării unor studii privind , cantitatea de apă  la 

patru specii de plante lemnoase din Municipiul Suceava –zona Iţcani . Studiile au avut la bază influenţa 

condiţiilor de mediu asupra speciilor luate în studiu. Probele martor au fost luate din localitatea Mitocaş. 

Prin capacitatea sa de a descoperi, inventa şi crea omul s-a dovedit apt să realizeze modificări ample şi 

rapide, chiar explozive asupra naturii, să transforme mediul înconjurător în favoarea sa şi a semenilor săi 

putând provoca însă şi daune incalculabile când a acţionat în mod abuziv, iraţional fără să-i cunoască legile 

şi fără respectarea riguroasă a acestora. 

Bilanţul hidric.Ofilirea plantelor 

           Între cantitatea de apă absorbită şi cea transpirată există un raport care se numeşte bilanţ de apă. În 

zilele cu umiditate normală şi nu prea calde, transpiraţia corespunde cu absorţia apei şi bilanţul de apă este 

echilibrat. Când transpiraţia creşte, mai ales vara în zilele cu insolaţie mare, raportul se schimbă şi în plante 

apare deficitul de apă.  

Acţiunea secetei asupra plantelor 

Seceta este un fenomen meteorologic în urma căruia umiditatea mediului fizic devine insuficientă 

pentru a satisface nevoile plantelor. Ea se manifestă prin precipitatii puţine sau lipsa lor, temperaturi 

ridicate, evapotranspiraţie mare, vânturi puternice şi uscate. 

Deficitul de apă poate afecta solul (seceta edafică), mediul aerian(seceta atmosferică) sau poate cuprinde 

mediul fizic în totalitate(seceta mixtă). 

CERCETARE PROPRIE 

 MATERIALE ŞI METODE DE LUCRU 

Materialul de lucru a fost constituit dintr-un număr total de patru specii de plante lemnoase, din 

zona Iţcani şi zona localităţii Mihoveni, de unde au fost colectate probele martor. 

 Speciile analizate au fost:. Sambucus nigra, Juglans regie, Robinia pseudacacia şi Tilia silvestris. 

La aceste specii am determinat cantitatea de apă şi substanţă uscată în laboratorul Colegiului Tehnic de 

Industrie Alimentara Suceava. Probele au fost colectate în trei luni diferite ale anului 2019, respectiv luna 

mai, august şi octombrie, urmărinduse astfel trei stadii diferite din ciclul ontogenetic al plantelor. 

Fiecare probă a fost colectată în pungi de hârtie pe care s-a notat specia, data colectării şi informaţii 

cu privire la temperatura atmosferică. 
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   ( original) 

 

Metode de determinare 

Determinarea conţinutului de apă S-a realizat prin metoda gravimetrică 

S-a                             Principiul metodei  

Constă în măsurarea pierderii de apă din masa probei de analizat care are loc prin încălzirea ei la 

105ºC. 

Pregătirea probei 

Pentru a realiza o determinare corectă, aceasta se face pe o probă medie de material vegetal. Această 

probă se obţine prin amestecarea cât mai omogenă a cel puţin zece probe parţiale, folosind procedeul 

sferturilor. Proba medie obţinută se curăţă de impurităţi şi se mărunţeşte. 

       Mod de lucru 

Pentru început se aduce la masa constantă o fiolă de cântărire din sticlă sau metal.    

După ce a fost bine spălată, se introduce în etuvă, la 105ºC pentru o oră, după care se răceşte în 

exicator şi se cântăreşte la balanţa analitică. 

Operaţiunea se repetă până când masa fiolei devine constantă. 

Pentru determinarea propriu-zisă, se introduc în fiolă „n” grame de material vegetal din proba medie. 

Fiola deschisă, cu capacul aşezat vertical pe gura ei, se introduce într-o etuvă prevăzută cu gură de ventilaţie 

şi se usucă numai la temperatura de 105ºC. După 1-2 ore de uscare, fiola se acoperă cu capacul şi se trece 

într-un exicator cu CaCl2 anhidră, unde se ţine timp de o oră pentru a se răci, după care se cântăreşte la 

balanţa analitică. 

Se repetă operaţia până la obţinerea unei greutăţi constante a materialului cântărit. 

Pierderea din masă prin uscarea materialului (umiditatea) se calculează după formula: 

                                     100
−

=
A

BA
U  

unde: 

          U = pierderea procentuală din masă prin uscare (%); 

          A = masa probei proaspete (în grame); 

          B = masa probei după uscare (în grame); 

       100 = pentru exprimarea rezultatelor în procente. 

 

 

Conţinutul de apă  foliar 

Apa în plante se găseşte în proporţii însemnate, cantitatea ei în diferite structuri şi organe variind cu vârsta, 

specia, starea fiziologică, precum şi cu factorii de mediu. În vârfurile vegetative şi în ţesuturile 
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meristematice (cambiu, felogen) cu activitate biologică accentuată, conţinutul de apă poate ajunge la 80-

95% din masă, în frunze 79- 82%, în tulpini 40-55%, iar în seminţele oleaginoase 9-12%.  

          

Conţinutul de apa  la Sambucus nigra pe parcursul ciclului ontogenetic 

 
 

 

           

Conţinutul de apă  la Robinia pseudocacia pe parcursul ciclului ontogenetic 

 
Conţinutul de apă  la Tilia cordata pe parcursul ciclului ontogenetic 
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În concluzie: 

♣Conţinutul de apă atinge valori maxime în stadiul de înflorire la majoritatea speciilor, excepţie fiind la   

Robinia pseudocacia ( proba martor), Tilia cordata (proba martor ),  Tilia cordata (proba poluată), Juglans 

regia  (proba poluată) , unde valorile conţinutului de apă sunt maxime în stadiul de senescenţă 

♣Conţinutul de apă foliară, prezintă variaţii valorice strict legate de momentul de analiză (fenofază), precum 

şi de condiţiile de mediu de care dispun plantele test la un moment dat pe parcursul anului calendaristic. 

♣Cercetările confirmă datele din literatura de specialitate potirvit căreia procesele fiziologice se derulează 

la speciile vegetale în limite stricte, funcţie de caracteristicile biologie specifice şi de programul genetic 

propriu, de starea fiziologică şi de vârsta organului investigat, precum şi de factorii de mediu avuţi la 

dispoziţie (temperatură, grad de iluminare, agenţi poluanţi perturbatori etc.). 

♣În activitatea de cercetare privind biologia arborilor şi arbuştilor spontani sau cultivaţi în judeţul Suceava 

au fost antrenaţi şi colegii mei, elevii din clasele  a IX-a şi a X-a.Activitatea a contribuit astfel la formarea 

unor deprinderi de observare independentă a fenomenelor biologice în natură, de colaborare cu colegii de 

echipă pe teren şi în laborator, de formare a unei culturi generale biologice, precum şi de stimulare şi 

motivare pentru protejarea naturii. 
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VALENȚE FORMATIV-EDUCATIVE ALE METODELOR ACTIVE ȘI INTERACTIVE 

UTILIZATE ÎN PREDAREA NOŢIUNILOR DE PROTECŢIA MEDIULUI 

LA ELEVII DE LICEU 

Prof. Firoanda Mariana-Diana 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeş  

 

Implementarea reformei învățământului românesc a avut în centru plasarea elevului și a activității 

de învățare în mijlocul procesului de instruire. În acest context, metodele didactice activ-paricipative au 

devenit foarte cunoscute și mult utilizate în sistemul de învățământ autohton. Folosirea unei varietăţi de 

metode ce sporesc atenţia, interesul și motivația intrinsecă a elevilor oferă posibilitatea profesorului să se 

adapteze cerinţelor mereu crescute de a schimba multiple roluri. În educaţia modernă și postmodernă, la fel 

ca și în evoluţie, motto-ul adecvat este „adaptează-te ca să supravieţuieşti”. 

În practica didactică, este demonstrat științific faptul că elevul reţine: 

• 5% din cele auzite; 

• 10% din cele citite; 

• 20% din ceea ce elevul aude şi vede, în acelaşi timp; 

• 30% din ceea este demonstrat de către cadrul didactic; 

• 50% din ceea ce aude, vede şi scrie/vorbeşte într-un grup de lucru; 

• 75% din ceea ce spune, aude, vede, făcând şi exerciţiu practice; 

• 90% din ceea ce învaţă prin învățarea altora sau aplicând imediat cele învăţate.  

Este considerat activ elevul care intervine efectiv în activitatea didactică şi îi modifică elementele 

componente, parametrii caracteristici; depune eforturi de reflecţie, de gândire, efectuează acţiuni practice 

şi mintale de căutare, cercetare, reelaborează noi cunoştinţe, redescoperă noi adevăruri,conştientizând faptul 

că întotdeauna mesajele externe acţionează prin intermediul condiţiilor interne. Această perspectivă asupra 

elevului se opune celei tradiţionale conform căreia el recepta în mod pasiv informaţiile oferite de către 

profesor, urmând ca ulterior să le reproducă. 

Elevul activ devine coparticipant alături de profesor la propria formare şi coresponsabil de 

realizarea procesului de învăţare. Asumându-şi rolul de actor în actul educativ, direct implicat în propriul 

proces de formare, el îşi proiectează eficient învăţarea, îşi construieşte cunoaşterea, asumându-şi riscuri, 

conştientizând eforturile necesare, alegându-şi strategiile de învăţare, gestionându-şi timpul şi spaţiul de 

învăţare. Pregătirea pentru o învăţare autonomă valorizează motivaţia intrinsecă a educatului, dorinţa de a 

căuta, de a experimenta, de a descoperi, de a crea şi de a inventa. Elevul activ-creativ întreprinde demersuri 

critice şi creative, face eforturi proprii înscrise în schimburile sociale, în scopul accederii la o nouă 

cunoaştere.  

Datorită rapidităţii cu care evoluează societatea, elevii au nevoie de capacitatea de a selecta 

informaţiile şi de a alege ceea ce este important sau corespundeintereseloracestora. Un important obiectiv 

care trebuie urmărit în evoluţia copiilor este dezvoltarea gândirii critice, acest demers realizându-se prin 

utilizarea în mod special a unor strategii de învăţare activ-participative. Pentru dezvoltarea gândirii critice, 

cadrul didactic trebuie să utilizeze metode, procedee şi tehnici de învăţare eficiente. 

 Sunt considerate metode activ-participative toate acele metode care ajută la mobilizarea energiilor 

elevilor, la concentrarea atenţiei, la urmărirea cu interes şi curiozitate a lecţiei, la stimularea imaginaţiei, a 
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memoriei. Aceste metode activ-participative îl ajută pe elev să caute singur răspunsurile la anumite 

întrebări, să cerceteze, să găsească soluţii pentru situaţii problematice, să prelucreze cunoştințele, să şi le 

însușească şi să ajungă la reconstituiri şi resistematizări  de cunoştințe, pe scurt aceste metode îl învaţă pe 

elev să înveţe şi să lucreze independent.       

O îndrumare pas cu pas, de către cadrul didactic, care oferă toate informaţiile necesare fără a-l 

obliga pe elev să depună un minim de efort, fără a lăsa un timp de gândire elevilor, pentru a formula întrebări 

sau aprecieri, nu va face decât să oprească afirmarea spontaneităţii gândirii şi a imaginaţiei. În schimb, 

lectura independentă, învăţarea prin descoperire, prin cooperare, problematizarea, implică mai mulţi elevi 

în activitatea de învăţare, în comparaţie cu o simplă explicaţie, expunere sau demonstraţie. Un avantaj al 

acestor metode activ-participative este faptul că pot fi folosite atât în cadrul activităţii de învăţare cât şi în 

cadrul activităţii de evaluare. 

Valenţele formativ-educative ale acestor metode interactive, atât în învăţare cât şi în evaluare, sunt 

multiple: 

❖ stimulează implicarea activă a elevilor în rezolvarea sarcinilor, elevi devenind mai conştienţi de propria 

responsabilitate; 

❖ le oferă elevilor posibilitatea de a pune în practică noile cunoştinţe, de a exersa priceperile şi deprinderile 

în diferite contexte; 

❖ oferă o mai bună înţelegere a noilor cunoştinţe, cu posibilitatea integrării în bagajul de cunoştinţe existent, 

devenind astfel operaţionale; 

❖ evaluarea se integrează în procesul de predare-învăţare, toate cele trei componente, predarea-învăţarea-

evaluarea, având un aspect interactiv; 

❖ valorifică şi stimulează potenţialul creativ şi originalitatea elevului; 

❖ elevul nu va mai învăţa doar pentru notă, ci din plăcerea de a descoperi mereu ceva nou şi interesant; 

❖ reduc stresul, monotonia şi stimulează elevul. 

Metodele didactice moderne sunt direcţii noi, metodologice în explorarea universului cunoaşterii. 

Acestea corespund principiilor educaţiei noi, ştiinţifice, şcolii contemporane. Criteriile metodologice noi 

se concretizează în conţinutul şi tehnologia metodelor tradiţionale. Acestea le înnobilează conţinutul, 

creează activismul, solicită elevul în procesul construirii cunoaşterii, creează satisfacţii şi împliniri, în 

cooperarea sa cu profesorul, în dobândirea sistemului de cunoștinţe, deprinderi și priceperi. Între aceste 

două tipuri de metode, tradiţionale şi moderne, există o strânsă legătură. Cele clasice au persistat secole şi 

milenii în sistemul de învăţământ. Ele sunt posibil de modernizat, după cum cele moderne trebuie înțelese 

ca geneză tot în problematica şi retrospectiva secolelor de educație.  

Strâns legată de învăţarea activă este învăţarea interactivă. Interactivitatea se bazează pe 

interrelaţionareacu ceilalţi, cu cadrul didactic şi colegii, precum şi pe procesele de acţiune transformativă 

asupra materialului de studiu. Învăţarea interactivă implică eforturi din partea ambilor agenţi educaţionali 

(profesorul şi elevul) în construirea cunoaşterii. Relaţia cadru didactic-elev se redefineşte. Educatul îşi 

asumă rolul de subiect al propriei formări, iar cadrul didactic rolul de ghid al său în demersurile întreprinse. 

„Este indicat ca implicarea activă a elevilor şi învăţarea (inter)activă realizată de aceştia, să le faciliteze 

descoperirea plăcerii de a învăţa, care poate da naştere sentimentelor pozitive – de dorinţă de cunoaştere,de 

încredere în propriul potenţial, de împlinire. Metodele de învăţare interactivă presupun, de cele mai 

multe ori, activităţi desfăşurate în microgrupuri, ceea ce favorizează:  

- învăţarea prin cooperare; 

- interacţiunea socială; 

- dezvoltarea spiritului de echipă 
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- competiţia constructivă; 

- schimburile interrelaţionale între membrii grupului 

- adaptarea la situaţii noi; 

- capacitatea de a lua decizii; 

- toleranţa şi empatia 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare; 

- adaptarea la situaţii noi; 

- asumarea de responsabilităţi; 

- interacţiunea cu diverse tipuri de personalităţi.  
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                         Formarea, interpretarea conceptului de cerinţă educaţională specială 

 

                                                                                                                                 Kulcsar-Terza Reka 

                                                                                                                      CJRAE Sf.Gheorghe/Covasna 

 

În opinia lui Illyés Sándor, de profesie psiholog, psihopedagog, educabilitatea 

copiilor este 

una reuşită dacă luăm în considerare atât circumstanţele sociale ale copilului, cât şi premisele 

sale fizice şi care ţin de sistemul nervos. „Conform descrierii caracterului individual al 

educabilităţii, educaţia este una adecvată copilului dacă se adaptează educabilităţii unice şi 

individuale ce exprimă în mod sintetic ritmul şi perspectiva de dezvoltare a copilului.” 

 (Ilyés,1995) 

Ilyés defineşte ansamblul proprietăţii educabilităţii prin prisma a patru componente: 

 cunoştinţele, competenţele actuale ale copilului 

 amploarea efectului educaţiei 

 posibilitatea de dezvoltare în perspectivă a copilului 

 climatul social al copilului 

În opinia lui Illyés Sándor, educabilitatea copilului nu satisface întotdeauna cerinţele 

şcolare 

şi preşcolare, prin urmare copilul va dispune de o educabilitate limitată (Ilyés, 1995). 

Depăşirea acestei tulburări poate fi realizată prin intermediul diverselor metode şi 

procedee 

didactice. 

Cea mai adecvată soluţie este aceea în care pedagogul modifică cerinţele şi oferă copilului o 

asistenţă pedagogică mai amplă. Pentru realizarea acestui lucru, trebuie marcate acele însuşiri, 

proprietăţi care justifică abordarea sau tratarea specială, diferenţiată. 

 

1.1.Definirea conceptului de cerinţă educaţională specială 

Expresia de cerinţă educaţională specială corespunde expresiei special education need, 

provenită din limba engleză. 

Cuvântul educaţie (nevelés în limba maghiară) înseamnă educaţie, iar cerinţele, 

nevoile provin 

din traducerea termenului need.( Mesterházy Zsuzsa, 2000) 

Copilul sau elevul cu cerinţe educaţionale speciale(CES) este cel, care în baza evaluării de 

specialitate a comisiei de expertiză şi reabilitare, prezintă o deficienţă fizică, senzorială, 

intelectuală, tulburare de limbaj, autism, inclusiv o deficienţă asociată în cazul manifestării de 

ansamblu a mai multor tipuri de deficienţe, sau datorită tulburărilor în planul dezvoltării sale 

psihice, prezintă anume impedimente, blocaje durabile şi severe în procesul educaţional şi de 

învăţare(spre exemplu:dislexie, disgrafie, discalculie, mutism, tulburări hiperkinetice 

patologice sau tulburări patologice ale activităţii)” (Dr.Ilyés, 2000) 

În opinia lui Mesterházi (2000) „copilul, elevul cu cerinţe educaţionale speciale este 

acel 

copil, elev care în baza expertizei de specializate a comisiei de expertiză şi reabilitare, a)prezintă 

odeficienţă fizică, senzorială, tulburare de limbaj, autism, o deficienţă asociată în 
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cazul survenirii de ansamblu a mai multor tipuri de deficienţe, care suferă de o malformaţie 

sau anomalie severă şi durabilă explicată prin cauze organice ale dezvoltării comportamentale 

sau ale funcţiilor de cunoaştere (cognitive) 

b) suferă de o malformaţie sau anomalie severă şi durabilă ce nu poate fi explicată prin cauze 

organice ale funcţiilor de cunoaştere sau ale dezvoltării comportamentale.” 

În opinia lui Bánfalvy (1995): 1. „Copilul, elevul cu cerinţe educaţionale speciale (CES) are 

dreptul de a beneficia de asistenţă pedagogică, psihopedagogică, şi de pedagogie conductivă 

corespunzătoare şi adecvată stării sale în cadrul unei abordări speciale, începând cu momentul 

stabilirii eligibilităţii sale în funcţie de nevoile pe care le prezintă. Asistenţa aferentă abordării 

speciale trebuie stabilită în funcţie de aspectele prevăzute în expertiza comisiei de specialitate. 

(2) Părintele alege instituţia de învăţământ care oferă asistenţa adecvată în cazul elevului cu 

cerinţe educaţionale speciale, pe baza expertizei comisiei de specialitate, prin luarea în 

considerare a nevoilor şi necesităților psihoindividuale ale copilului şi părintelui. 

 

1.2 Cine sunt persoanele cu cerinţe educaţionale speciale? 

1.2.1. deficienţii senzoriali 

1.2.1.1.deficienţii de vedere 

 

Deficienţa de vedere a fost remarcată relativ de timpuriu, întrucât reprezintă o leziune 

izbitoare, chiar bătătoare la ochi. Încă de la începutul secolului XIX, o parte din cadrele 

didactice au manifestat o reală preocupare în direcţia educării şi instruirii lor, inclusiv a 

elaborării metodelor specifice, ceea ce face posibilă predarea şi dobândirea independentă, 

autonomă de cunoştinţe. 

Compensarea lipsei vederii este realizată de către cei afectaţi prin solicitarea intensă, 

accentuată a altor organe de simţ. În cazul lor, atenţia auditivă, tactilă, simţul olfactiv şi 

gustativ sunt foarte fine şi bine dezvoltate. În schimb, deficienţa de vedere reprezintă o 

categorie foarte vastă. 

În cadrul ei, putem diferenţia: 

 orbii: cei care nu văd absolut deloc; 

 slab văzătorii:în cadrul anumitor activităţi, apelează la vedere, în timp ce la altele 

solicită activitatea altor organe de simţ: auz, pipăit 

 Cei cu vedere foarte slabă (scăzută):dispun de capacitatea de a-şi folosi vederea într- 

o măsură foarte scăzută 

 

1.2.1.2 deficienţii de auz 

 

Deficienţa de auz semnifică o anomalie (malformaţie) a auzului în care, datorită momentului 

leziunii, a gradului şi a calităţii acesteia, formarea spontană a comunicării verbale, dezvoltarea sa 

fără impedimente sau continuarea ei sunt imposibile, individul afectat având 

astfel nevoie de reabilitare (recuperare) psihopedagogică.(Dr.Ilyés, 2000) 

Gradele pierderii auzului: 

•pierdere minimă (27–40 dB): înţelegerea sunetelor îndepărtate şi silenţioase; 

• pierdere uşoară (41–55 dB): conversaţia poate fi numai pe jumătate urmărită îndeaproape 

• pierdere medie (56–70 dB): este inteligibilă numai vorbirea foarte tare, intensă; vocabularul 
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limitat; 

• pierdere severă (71–90 dB): sunetele intense ale vorbirii sunt percepute numai din imediata 

apropiere, recunoaşterea incertă a zgomotelor din mediu. 

•foarte severă(peste 91 dB):pot fi auzite numai sunetele foarte puternice,în acest caz percep 

mai degrabă vibraţia sunetului, atât vorbirea, cât şi dezvoltarea limbii sunt intens afectate. 

Dezvoltarea vorbirii spontane nu se realizează. 

• surditate (pierderea auzului de peste 110 dB). (Csányi, 2000) 

 

1.2.2. deficienţii locomotori 

 

„Deficienţa locomotorie este o tulburare motorie cu o predominantă origine la nivelul 

sistemului nervos. Caracteristice sunt în mod primordial coordonarea mişcărilor mari, ample 

(mersul, alergatul) şi prin urmare, dificultăţile în planul execuţiei mişcărilor fine (scrisul, 

desenul, manipularea, etc.) 

Conform formulării luiFröhlich, copiii pe care-i putem considera ca având deficienţă 

locomotorie sunt cei în rândul cărora, sub impactul unei anume leziuni, la nivelul activităţii 

motorii şi a competenţei motorii survin anumite modificări şi tulburări în urma cărora poate fi 

afectată atât sfera emoţională individuală, aria sensorial-perceptivă, cât şi capacităţile 

intelectuale, învăţarea, vorbirea(limbajul) şi comunicarea(Fröhlich,1989.) 

 

1.2.3. Deficienţa intelectuală (retardul mental) 

 

Definiţia reprezintă un concept medical, fiind folosită la recomandarea Oganizaţiei Mondiale a 

Sănătăţii, atât în Europa, cât şi în ţara noastră:în opinia lui Kullmann (1989):„o dezvoltare 

intelectuală lentă sau întârziere intelectuală sau înapoiere intelectuală (mintală)”. Începând cu anul 

1992, Asociaţia Americană pentru Deficienţa (Retardul) mentală o defineşte, după cum urmează: 

„Un coeficient de inteligenţă semnificativ mai scăzut în comparaţie cu media (IQ mai scăzut decât 

70-75), în afara căruia mai poate fi constatată deteriorea a cel puţin două dintre funcţiile de mai jos: 

comunicare, viaţa familială, abilităţi sociale, utilizarea resurselor de comunitare, autoreglare, sănătate 

şi securitate, abilităţi şcolare, distracţie şi muncă.” (Kullmann, 1989, id. Orbán) 

 

1.2.4. persoanele cu dificultăţi de învăţare 

 

Brown (1991)remarcă faptul că persoanele cu dificultăţi de învăţare reprezintă una dintre subgrupele 

deficienţilor de intelect (a celor cu retard 

mental)….”Tulburările de personalitate specifice persoanelor cu deficienţă 

uşoară de intelect, inclusiv disfuncţiile, barierele întâmpinate de către aceştia 

se asociază cu leziunile şi/sau tulburările funcţionale uşoare ale sistemului 

nervos, de origini diferite, moştenite sau dobândite la o vârstă timpurie” 

(Brown,1991, id.Orbán) 
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1.2.5. Tulburările de învăţare 

„Singurul lucru care mă opreşte în procesul învăţare este educaţia”, a spus Albert Einstein 

O anume categorie a elevilor nu pot învăţa să scrie, să citească sau să socotească în condiţii 

de instruire tradiţionale, performanţele înregistrate în acest domeniu înregistrează un decalaj 

evident în raport cu performanţele aşteptate pe baza nivelului lor de inteligenţă. Studiile 

efectuate în ultimii ani (Gyenei, 1994) confirmă faptul că numărul copiilor care prezintă 

tulburări de învăţare recunoscute în urma eşecurilor şcolare este în continuuă creştere. Tot mai mulţi 

copii nu ştiu şi/sau nu vor să performeze la un nivel corespunzător propriilor capacităţi. 

Părinţii şi profesorii constată că copilul nu învaţă, evită eforturile, este nemotivat sau 

demotivat, evită provocările, este retras sau opozant, agresiv, ba mai mult uneori se prezintă 

chiar ca fiind mulţumit de sine însuşi. Pe fondul obţinerii unor performanţe scăzute se află o 

anumită problemă legată de autoevaluare. Producerea problemei poate avea loc în mai multe 

feluri şi poate avea multiple cauze. Cele mai caracteristice aspecte care provoacă tulburări în 

sfera autoevaluării sunt eşecurile, lipsa sentimentului de acceptare şi expectanţele exagerate. 

Tulburările complexe de învăţare reprezintă dificultăţi speciale de învăţare care se manifestă 

în cursul însuşirii tehnicilor culturale de bază. 

      Dislexia semnifică tulburarea prezentă la nivelul însuşirii actului lexic, 

simptomele sale constând în confuzii la nivelul literelor, omisiunea sau intercalarea lor, 

inversarea silabelor, dificultate în procesul de însuşire a etapei de legare a literelor şi 

silabelor, tulburarea în sfera interpretării mesajului citit. 

      Disgrafia reprezintă tulburarea din sfera scrisului, a ortografiei care se asociază frecvent 

cu dislexia. Parţial survin tipuri asemănătoare de greşeli ca şi în cazul citirii(inversiuni de litere, 

substituiri de litere,adăugări de litere, schimbarea ordinii, a topicii şi modificări ale sensului, omiterea 

diacriticelor). Caracteristice sunt şi greşelile provenite din insuficienţa motricităţii grafice. 

 Ritmul de lucru al copilului disgrafic este unul lent, acesta neutilizând la nivelul scrisului 

regulile gramaticale învăţate şi cunoscute. 

      Discalculia semnifică o tulburare specifică de calcul exprimată prin tulburările din sfera 

însuşirii şi aplicării conceptelor, operaţiilor şi tehnicilor matematice. 
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Contextul general al evoluţiei preşcolarului 

 

prof. înv. primar  Ghencea Elena 

Școala Gimnazială Nr. 1 Ciocârlia, Jud. Constanța 

 

Vârsta preşcolară (3 – 6/ 7 ani) a fost multă vreme considerată o etapă „neimportantă“ din punctul 

de vedere al achiziţiilor psihologice, un interval de timp în care copiii nu fac nimic altceva decât să se joace. 

Aşa se face că etapa preşcolară este una a schimbărilor semnificative nu doar fizice, ci şi mentale şi 

emoţionale.  

Preşcolaritatea aduce schimbări importante atât în planul dezvoltării somatice, a celei psihice, cât 

şi în planul vieţii relaţionale 

Totodată, preşcolaritatea este vârsta descoperirii realităţii, a realităţii fizice, umane şi, mai ales, a 

autodescoperirii. Aceasta va conduce la complicarea şi adâncirea proceselor de cunoaştere, la schimbarea 

atitudinii faţă de mediul înconjurător. Acum copilul descoperă că există o realitate externă care nu depinde 

de el şi de care trebuie să ţină cont dacă vrea să obţină ceea ce doreşte.  

Sălceanu Claudia (2015) spune că, preşcolaritate este “vârsta de aur” a copilăriei, pentru că se 

înregistrează progrese mari în dezvoltarea fizică şi psihică, progrese ce permit adaptări foarte bune la 

diverse situaţii şi asigură copiilor o anumită eficientă a activităţii, fără să existe încă presiunile grijilor şi 

obligaţiilor. 

 Preşcolaritatea, stadiul cuprins între 3-6/7 ani, se distinge prin:  

✓ creşterea semnificativă a capacităţilor fizice şi psihice a copilului;  

✓ exuberanţa motorie şi senzorială, care facilitează considerabil adaptările; creşterea autonomiei în plan 

practic, prin formarea a numeroase deprinderi de autoservire şi de mânuire a obiectelor;  

✓ dezvoltarea proceselor psihice complexe care schimbă caracteristicile comportamentului copilului;  

✓ o mare curiozitate şi sete de cunoaştere, care stimulează activităţile exploratorii şi îmbogăţesc 

experienţă personală;  

✓ formarea unei conştiinţe morale primare care sporeşte capacitatea copilului de adaptare la mediul 

social;  

✓ constituirea bazelor personalităţii şi accentuarea aspectelor individualizatoare.  

Astfel, în plan uman, începe să-i recunoască acesteia o individualitate proprie. Constituie o premisă 

pentru dezvoltarea psihică pe toate planurile, extinderea cadrului relaţional cu obiectele, cu alţii. 

Dobândirea unor diverse categorii de deprinderi sporeşte gradul de autonomie şi se conturează germenii 

conştiinţei morale.  

Dacă această tendinţă îi este refuzată apar conduite de opoziţie sau de rivalitate; de asemenea, dacă 

există diferenţe de solicitări din partea grădiniţei şi a familiei poate apare dedublarea comportamentului.  

Perioada preşcolară poate fi împărţită în trei subperioade: preşcolarul mic (3-4 ani), preşcolarul 

mijlociu (4-5 ani), preşcolarul mare (5-6 ani).  

a) perioada preşcolară mică se caracterizează printr-o creştere a intereselor, a aspiraţiilor şi a aptitudinilor 

mărunte implicate în satisfacerea plăcerii de explorare a mediului. De la un relativ echilibru la 3 ani, 

are loc o trecere spre o oarecare instabilitate, o oarecare expansiune ce exprimă o mare decentrare de 

pe obiectele concrete şi manipularea lor pe integrarea obiectelor în strategii mai largi de utilizare în 

care li se conferă funcţii simbolice. Integrarea în grădiniţă se face cu oarecare dificultate la aceasta 

vârsta, data fiind dependenta mare a copilului preşcolar mic de mama sa şi de ambianţa familiară.  
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Ca expresie a dezvoltării, perioada preşcolară mică este vădit de trecere de la centrarea activităţii 

organismului pe satisfacerea necesităţilor imediate, adeseori dominant biologice spre activităţi în care devin 

mai complicate modalităţile de satisfacere a unor trebuinţe psihologice. Preşcolarul mic este instabil, foarte 

impresionabil, plânge râzând şi trece uşor de la o dispoziţie la alta. Durerea sa ca şi bucuria sunt explozive, 

totale.  

Preşcolarul mic este investigativ, curios, memorează relativ uşor, gândirea îi este subordonată 

acţiunii cu obiectele, procesele de gândire sunt incluse nemijlocit în activitatea practică, limbajul îşi 

păstrează caracterul situativ. 

În plan afectiv copilul este instabil. Trăieşte intens emoţiile, se observă ambivalenţa acestora. 

Copilul nu înţelege incă prea bine indicaţiile verbale care i se dau; se observă instabilitate la nivelul 

motricităţii, care-i insuficient coordonată. La această vârstă copiii manifestă interes pentru adulţi, preferă 

să fie plimbaţi, adresează părinţilor multe întrebări „în lanţ.  

b) perioada preşcolară mijlocie: spre 4 ani, copilul devine mai puternic, dar şi mai neîndemânatic. 

            Mişcările sale devin mai brutale, fapt explicabil prin antrenarea şi constituirea de foarte numeroase 

conduite implicate în cerinţele de autonomie.  

În perioada preşcolară mijlocie copilul traversează un uşor puseu de creştere. Pe plan psihologic se 

intensifică dezvoltarea limbajului. Tot evidentă este dezvoltarea autonomiei datorită progreselor ce se 

realizează în planul deprinderilor alimentare, de îmbrăcare, igienice. Se intensifică, de asemenea, 

dezvoltarea conştiinţei de sine, fapt ce se exprimă prin creşterea opozabilităţii, a bravadei, a dorinţei de a 

atrage atenţia asupra. 

În genere, curiozitatea devine mai amplă şi abordează mai pregnant relaţiile dintre fenomene. 

Copilului îi plac poveştile, prezintă interes pentru cărţi cu imagini, pentru desen, modelaj, jocuri cu cuburi, 

teatru de păpuşi ori de marionete, TV, desene animate.  

La preşcolarul mijlociu se conturează caracterul voluntar al proceselor psihice, se produc unele 

modalităţi psihocomportamentale noi, apare limbajul intern, are loc lărgirea intereselor, încep să se formeze 

primele atitudini, se instalează mai evident unele trăsături de caracter. Copilul manifestă interes pentru 

jocurile colective, este în stare să-şi controleze unele reacţii afective, îşi coordonează acţiunile la cerinţele 

adultului; are loc un început al organizării voinţei.  

c) perioada preşcolară mare: preşcolarul mare (5-6/7 ani) manifestă în ansamblu o mai mare forţă, 

agilitate, inteligenţă, reticente în situaţii uşor penibile. Câmpul atenţiei este dominat de o înţelegere 

mai profundă a situaţiilor. 

Există şi în perioada preşcolară mare o oarecare opoziţie faţă de adulţi, opoziţie ce se manifestă 

spontan ca atare, urmată de dorinţe vădite de reconciliere. La unii copii, atitudinile opozante sunt oprimate 

în comportament, dar alimentate subconştient. Se manifestă în conduitele alimentare şi pune în evidenţă 

susceptibilităţi nesatisfăcute – o stare mai tensională dintre dorinţele de autonomie şi dependenta afectivă 

uşor contrariata de rivalităţi fraternale. Aceasta cu atât mai mult, cu cât, în numeroase familii copilul 

preşcolar mai are unul sau doi fraţi mai mici. Caracteristica este la preşcolarul mare şi adaptarea mai 

evidentă a conduitelor faţă de diferite persoane, de caracteristicile acestora în cele două medii concurente, 

familia şi grădiniţă. În acest sens, copilul poate fi acasă destins, disponibil, iar în grădiniţă, răsfăţat, nervos, 

şi invers, fapt ce pune, de asemenea, probleme legate de dificultăţile sale de adaptare, manifestate prin 

aceste mari distanţe psihologice de conduita în cele două medii.  

Preşcolarul mare se adaptează mai repede la mediu, limbajul devine mai coerent, se manifestă 

primele forme ale gândirii logice, orientate spre sistematizare şi observare a particularităţilor obiectelor, se 
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măreşte durata atenţiei voluntare. Preşcolarul mare dispune de mai multă forţă şi abilitate în acţiuni, poziţia 

faţă de adult este schimbătoare, predominând tendinţa de reconciliere cu acesta.  

În concluzie, dezvoltarea psihică, conduce la obținerea un bun echilibru psihic, autocontrolului, 

creșterii aprecierii de sine, a încrederii în forțele proprii.  
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RELAXAREA CROMATICĂ 

 

Grecu Alina-Elena  

Liceul pedagogic Anastasia Popescu 

 

                

                In acest articol  aş dori să descriu  un exerciţiu care îţi poate servi drept bază de plecare pentru 

orice sugestie pozitivă ai să-ţi însuşeşti, ca să te simţi din nou bine. 

Exerciţiul vizează relaxarea fizică, pentru că aceasta constituie temelia obligatorie pe care se poate construi 

vindecarea rapidă: atunci când corpul îţi  este relaxat, tensiunea la nivelul  pielii se reduce.  

Inainte de orice, stabileşte-ţi locul preferat în care să te retragi. Acest "sanctuar" real sau imaginar trebuie 

să te ajute să te simţi calm şi destins – o insulă la tropice, o cabană în mijlocul pădurii, o cameră plăcută 

sau o grădină,  nu contează. Totul e să-ţi construieşti o ambianţă idilică şi odihnitoare. In exerciţiul acesta, 

eu am ales o grădină. Dacă preferi un alt decor, reconstituie-l sau închipuie-ţi-l singur, după gustul tău. Cînd 

vorbesc despre respiraţie, mă refer la respiraţia abdominală. 

 

Relaxarea cromatica 

•Aşază-te confortabil sau Întinde-te la orizontal .                                                                                     

  Ai grijă ca hainele să nu te strângă (desfă nasturii sau fermoarele) .  

• Inchide ochii. Concentre az ă-te asupra a ceea ce auzi. Ascultă sunetele din jur. S-ar putea ca ele să 

continue să existe în tot timpul exerciţiului, dar nu te vor deranja, ci dimpotrivă, te vor ajuta să te relaxezi 

mai profund. 

• Acum redirecţionează-ţi atenţia către camera în care te afli şi către tine însuţi. Conştientizează-ţi poziţia 

capului, umerilor, braţelor, trunchiului şi picioarelor. Aşază-te şi mai bine, dacă este necesar. Asigură-te că 

această poziţie este confortabilă. 

• Acum începe să-ţi imaginezi o scară, şi pe tine însuţi, sus, privind la treptele ei. Sunt zece trepte până jos 

. Coboară, mental, treaptă cu treaptă, numărându-le înapoi, de la zece la zero. Imaginează-ţi cum, cu fiecare 

treaptă coborâtă, te relaxezi din ce în ce mai profund .  

• O dată ajuns la picioarele scării, te vei afla în faţa unei uşi sau porţi din fier forjat, care duce la sanctuarul 

tău. Singura modalitate de acces este să-ţi laşi în faţa porţii gândurile tale de fiecare zi. Depozitează-ţi toate 

problemele şi grijile Într-o ladă de lemn aflată lângă uşă. Imediat ce le-ai lăsat acolo, uşa se va deschide în 

faţa ta. 

• Intră în sanctuarul tău, în locul liniştii armonioase şi perfecte. Este un loc frumos, cu copaci, arbuşti, flori 

şi iarbă - cu toate elementele tale preferate de decor. Sanctuarul este al tău . Aerul e dulce, soarele străluceşte 

pe fondul unui cer albastru, luminos şi fără nori, păsărelele cântă şi o briză uşoară domoleşte căldura şi face 

frunzele să freamăte. 

• Alege-ţi un loc din această grădină, unde să te simţi bine. Aşază-te sau întinde-te cât mai confortabil şi 

relaxează-te. 

• Inspiră adânc şi, în timp ce expiri, imaginează-ţi culoarea ROŞIE. Păstrează imaginea de roşu şi, simultan, 

relaxează-ţi capul - creştetul, fruntea, ochii,musculatura feţei şi a maxilarelor. 

• Inspiră din nou adânc şi, în timp ce expiri, imaginează-ţi culoarea PORTOCALIE. 

Simultan, relaxează-ţi umerii, lasă-ţi braţele să se destindă, împreună cu toţi muşchii pieptului. Faci acest 

lucru imaginând toate aceste zone relaxându-se şi ele se vor relaxa în mod automat. 
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• Inspiră adânc şi în timp ce expiri imaginează-ţi culoarea GALBENĂ. Simultan,eliberează-ţi de orice 

încordare aria abdominală şi picioarele. Imaginează-ţi cum toţi muşchii şi fibrele se destind şi cum întregul 

corp devine atât de moale şi leneş, încât pur şi simplu nu-ţi mai vine să te mişti. 

• Inspiră din nou, la fel de adânc, şi imaginează-ţi culoarea VERDE în timp ce expiri. Acum lasă-ţi mintea 

să se odihnească şi ea. Orice gânduri răzleţe apar, se potolesc imediat. Nu le opune rezistenţă când simţi că 

s-ar strecura"înăuntru" - lasă-le să se risipească de la sine, ca nişte scame albe de nori. 

• Inspiră iar, adânc, apoi expiră imaginându-ţi culoarea ALBASTRĂ. Relaxareata mentală şi fizică devine 

tot mai profundă. Te scufunzi adânc, tot mai adânc, în starea de linişte şi relaxare. 

• Inspiră profund şi imaginează-ţi culoarea MOV deschis în timp ce dai aerul afară din plămâni. Acum 

mintea ta este complet calmă şi un sentiment de pace îţi cuprinde întreaga fiinţă. 

• Inspiră profund şi pe expiraţie imaginează-ţi culoarea VIOLET. Liniştea a pătruns în fiecare fibră a 

trupului. Tu însuţi ai devenit linişte. Te afli acum în centrul fiinţei tale. Eşti una cu tot ceea ce te înconjoară 

în grădină, eşti o parte a naturii, eşti în armonie cu tine însuţi şi cu întreaga fire. Eşti cu desăvârşire liber. 

• Rămâi în această stare cât de mult doreşti. Când vrei să renunţi la ea, nu trebuie decât să-ţi închipui că te 

ridici şi te îndrepţi spre uşa de fier forjat. 

Păşeşte peste prag şi închide uşa în urma ta. Fă drumul înapoi, urcând treptele şi numărându-le mental. 

Când ajungi la a zecea, redeschide ochii. Rămâi liniştit încă o clipă-două şi apoi îngăduie minţii tale să 

revină la realitate. 

Liniştea şi starea de relaxare vor mai persista o vreme. Cu cât practici mai des acest exerciţiu, cu atât îţi va 

fi mai uşor să te relaxezi. Fă-ţi timp să efectuezi exerciţiul de relaxare cromatică o dată pe zi, vreme de cel 

puţin trei săptămâni. 

DACĂ AI DIFICULTĂŢI 

Îţi este greu să-ţi imaginezi culorile? 

Dacă da, gândeşte-te la obiecte care au culoarea respectivă, de exemplu tomatele, portocalele, Iămâile şi 

aşa mai departe. Pur şi simplu imaginează-ţişi vizualizează un întreg zid făcut din lămâi şi aşa vei avea 

imaginea culorii galbene. Dacă tot mai ai dificultăţi, uită-te la un obiect galben apoi închide ochii şi încearcă 

să-ţi imaginezi culoarea. Repetă acest mic exerciţiu de câteva ori şi vei vedea că mintea începe să-şi formeze 

"impresia" culorii şi că tu ţi-o vei putea reproduce şi când ai ochii închişi. 

Te derutează interferenţele exterioare? 

Unii oameni se enervează dacă simt nevoia să înghită sau să tuşească. S-ar putea să te "mănânce" nasul sau 

să vrei să te scarpini în ureche. Nu te lăsa derutat, nu lăsa aceste mici senzaţii să te împiedice să continui 

exerciţiul. Dacă trebuie să-ţi dregi glasul, drege-ţi-l; dacă trebuie să te scarpini, scarpină-te. 

Indiferent ce faci, nu opune rezistenţă acestor senzaţii, pentru că ştii  cât este de adevărat că: 

 Cu cât căutăm să evităm un lucru, cu atât mai puţine sunt de a-l evita într-adevăr. 

Te deranjează gândurile care îţi apar în minte?  

Procedează identic : nu le opune rezistenţă . Îndată ce te surprinzi gândindu-te la boilerul pe care tot nu l-

ai reparat sau la problemele cu şcoala ale copiilor, dă-ţi un mic ghiont (cu blândeţe !) şi repune-te pe  făgaşul 

exerciţiului ,reînnodând firul acolo de unde îl întrerupseseşi. Dacă ai impresia că eşti " Intr-un punct mort, 

treci la pasul următor. Cel dintâi obiectiv al exerciţiului este să-l efectuezi; al doilea obiectiv, să-I duci de 

la înce put până la sfârşit şi abia pe al treilea loc se situează obiectivul de a efectua exerciţiul foarte bine.  

 Incearcă şi vei constata că efectuarea lui îţi va pune din ce în ce mai puţine probleme, iar tu vei deveni din 

ce în ce mai expert.  In afară de cazul când dedici mult timp meditaţiei, este cu totul improbabil 

să poţi evita aceste gânduri răzleţe, prin urmare acceptă-le prezenţa ca o parte a exerciţiului. De fapt, ele nu 

îţi fac nici un rău şi nu vor diminua efectul liniştitor al exerciţiu lui. 
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MANAGEMENTUL CLASEI ÎN CONTEXT INCLUZIV 

 

Prof. Dobrin Călina 

Colegiul Tehnic „Costin D. Nenițescu” Pitești 

 

 

Din perspectiva tematicii abordate, clasa incluzivă poate fi definită drept contextul educațional în 

care învață împreună copii cu și fără CES. Totodată, categoriile, complexitatea, severitatea CES poate fi 

foarte diferită de la dificultăți ușoare și moderate de învățare până la comportamente provocatoare și 

necesități de asistență complexe. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu diferit potențial de învățare și 

diferite necesități conferă un alt nivel de complexitate managementului clasei, solicitând profesorului la 

clasă competențe speciale de proiectare, structurare a demersului didactic. 

Managementul clasei din perspectivă incluzivă presupune, înainte de toate, crearea condițiilor 

pentru asigurarea accesului la curriculum. Aceasta înseamnă crearea oportunităților prin activități, spațiu și 

materiale, astfel încât toți elevii să poată învăța. Cel puțin următoarele câteva elemente de bază ar contribui 

la asigurarea unui mediu cat mai incluziv la clasă: 

Așezarea ”incluzivă” a meselor 

Nu există o piesă de mobilier mai importantă într-o sală de clasă incluzivă decât o masă suficient 

de mare pentru grupuri mici de elevi. 

Mobilierul trebuie să fie așezat în clasă în așa fel încât să permită organizarea activităților în grup. 

Elevii pot lucra împreună pe proiecte comune, pot comunica. Masa este, de obicei, plasată într-o zonă 

proeminentă a sălii de clasă și facilitează numeroasele oportunități pentru ca toți copiii să se simtă membri 

ai grupului. 

Tehnologiile 

Tehnologiile sunt vitale pentru sala de clasă a secolului XXI. Tehnologiile nu doar permit elevilor 

să țină pasul cu lumea în schimbare, ci oferă acces la curriculum pentru elevii cu cerințe speciale. 

Fie că este vorba de un computer, de i-Pad, de echipamente audio/vizuale sau de dispozitive de 

asistență, tehnologia poate juca diverse roluri în sala de clasă incluzivă. Tehnologiile pot oferi softuri 

educaționale pentru accesibilizarea curriculumului, în special pentru copiii cu CES, și diferențierea 

sarcinilor, modalităților de învățare. Tehnologia se adresează majorității grupurilor de copii și încurajează 

incluziunea în numeroase moduri. 

Materialele manipulative 

Pentru unii copii, manipularea cu obiecte/lucruri este cea mai eficientă metodă de învățare. 

Materialele manipulative pot sprijini procesul de învățare, permițând copiilor să-și demonstreze 

cunoștințele, să dezvolte noi niveluri de înțelegere și să exploreze concepte mai profunde. Manipulativele 

pot fi ușor grupate, plasate în recipiente de plastic și puse pe rafturi. Utile pentru toate vârstele, materialele 

manipulative sunt o modalitate ușoară de a face o clasă mai incluzivă. 

Dispozitivele vizuale 

Dispozitivele vizuale sunt, fără îndoială, niște elemente foarte importante in clasa incluzivă. 

Acestea atrag atenția copiilor, explică o idee sau ajută elevul să înțeleagă o lecție. Dispozitivele vizuale sunt 

in mai multe forme și ar trebui să existe o varietate disponibilă intr-o sală de clasă pentru a facilita 

incluziunea. Câteva exemple: orare, postere, linii de numere, diagrame, grafice, organizatori grafici, smart-

board, televizor sau i-Pad. Clasele incluzive au întotdeauna numeroase tipuri de dispozitive vizuale la 

îndemână pentru a ajuta la livrarea, adaptarea sau modificarea unei lecții. 
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Sistemul de management al comportamentului pozitiv 

Un sistem de management al comportamentului pozitiv poate susține și menține un mediu de 

învățare sigur și optim. Permite profesorului să evidențieze și să consolideze punctele tari ale elevilor 

concreți, să le ofere îndrumări de comportament adecvat. Sprijinirea comportamentului elevilor, menținerea 

unui mediu de învățare calm și furnizarea de rutine previzibile ajută la oferirea/ crearea condițiilor de 

învățare optime. 

Cărți cu nivel ridicat de interes 

Clasele incluzive recunosc că elevii învață în moduri și la niveluri diferite. Profesorii nu numai că 

doresc să ofere lecții care abordează abilitățile variate ale copiilor, ci și le oferă materiale didactice pe care 

toți copiii le pot folosi. Pe lângă manuale, o clasă incluzivă ar trebui să ofere și cărți care pot fi citite pentru 

bucuria copiilor. Oferirea de cărți adecvate vârstei (editate sau audio), interesante și care pot fi citite de 

cititori la diferite niveluri, reprezintă o modalitate importantă de a face o clasă mai incluzivă. 

Graficul de lucru 

Graficul de lucru servește mai multor scopuri într-o sală de clasă. În primul rând, ajută la menținerea 

bunei desfășurări a activităților la clasă. În al doilea rând, el ajută elevilor să se orienteze mai ușor in 

programul școlar. În cele din urmă, și cel mai important, permite tuturor elevilor să contribuie la organizarea 

cu succes a activităților în sala de clasă. 

Stocul de informații despre elevi 

Deoarece o clasă incluzivă este binevoitoare cu copiii cu diferite abilități, este extrem de important 

ca profesorii să urmărească punctele forte și nevoile fiecărui elev. Datele importante cum ar fi evaluările, 

observațiile, PEI-urile și alte informații pot fi păstrate împreună, într-un singur loc. Profesorii pot folosi 

aceste informații pentru a se asigura că toți elevii sunt incluși și participă la programul clasei. Un profesor 

poate combina cu ușurință informațiile utile in a sprijini elevi in procesul de învățare și accesul la 

curriculumul incluziv. 

Jocurile 

Jocurile sunt adesea folosite de profesori pentru a consolida un nou concept. Ele au, de asemenea, 

un rol important în predarea competențelor sociale și a muncii in echipă. Deoarece alegerile jocului sunt 

nesfârșite, ele oferă multe moduri diferite în care un elev poate participa. Cel mai important lucru este că 

jocurile permit copiilor să se relaxeze în mediul de învățare, să se bucure de compania semenilor și să 

formeze relații. 

Un element definitoriu al managementului clasei în context incluziv il constituie managementul 

conținuturilor, care se referă, în principal, la modul de organizare a conținutului predării, stilul predării 

propriu-zise. În acest proces intervin elemente importante, precum: 

• alegerea și coordonarea materialelor de predare-învățare (manuale, materiale demonstrative, 

distributive); 

• identificarea strategiilor de predare, adecvate potențialului de învățare al copiilor; 

• coordonarea colectivului de elevi (antrenarea în activități prealabile sau succesoare desfășurării 

lecției (de exemplu, căutarea informațiilor suplimentare la o temă anumită, elaborarea proiectelor, eseurilor, 

referatelor la temă etc.), așezarea în bănci, crearea grupurilor etc.); 

• coordonarea lucrului individual; 

• evaluarea și aprecierea continuă a eforturilor copiilor; 

• gestionarea timpului și altor resurse; 

• ordonarea mediului (așezarea mobilierului, echipamentelor) etc. 
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Din perspectiva strategiilor didactice, managementul conținuturilor este determinant pentru 

asigurarea reușitei activităților la clasă. Deciziile cadrului didactic in ceea ce privește strategiile de învățare 

vor fi influențate de cunoștințele sale referitoare la copii, potențialul, interesele și capacitata de participare 

a acestora. 

Din punctul de vedere al conținutului învățării și realizării finalităților educaționale, în cazul 

copiilor cu CES vor fi aplicate adaptări psihopedagogice și modificări curriculare, corespunzătoare. 

La fel de important este și managementul relațiilor inter-personale, care, în sens larg, vizează clasa 

ca microsistem social, în care se concentrează responsabilitățile și așteptările subiecților procesului 

educațional. Managementul relațiilor se referă la întreg spectrul de relații cadru didactic-elev, cadru 

didactic-cadru didactic, cadru didactic-părinți, cadru didactic-comunitate, etc. Acest tip de management 

presupune abordarea unor forme de lucru și de comunicare care să valorizeze atât pe cei care învață, cât și 

pe cei care îi învață. Altfel spus, cultura organizațională a clasei ca microsistem va fi determinată și de 

calitatea relațiilor inter-personale, dar și de cultura comunității în care funcționează (școlară și socială). 

Școala ca entitate trebuie să colaboreze strâns cu comunitatea și această legătură urmează a fi modificată 

continuu în conformitate cu dinamica socială, în general. 
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IDENTIFICAREA UNOR STRATEGII DE ÎNLĂTURARE A STEREOTIPURILOR, 

PREJUDECĂŢII ŞI DISCRIMINĂRII 

Prof.înv.primar Crunţeanu Ondina 

Şcoala Gimnazială Nr.19 Avram Iancu Timişoara 

 

 Stereotipurile şi prejudecăţile sunt două concepte interrelaţionate care afectează modul în care 

percepem realitatea şi relaţiile interculturale. Stereotipurile sunt credinţe suprageneralizate, 

suprasimplificate sau exagerate despre o categorie sau un grup de oameni. Ele sunt manifestări ale rigidităţii 

concepţiilor noastre şi a faptului că „ noi nu vedem înainte de a defini, ci definim înainte de a vedea”. Astfel, 

ajungem să avem anumite concepţii despre oameni, bazate pe simpla apartenenţă a acestor oameni la 

grupurile respective. 

 Prejudecata presupune judecarea unei persoane înainte de a o intâlni. Ea este diferită de concepţiile 

greşite deoarece este foarte rezistentă la probele care i-ar dovedi falsitatea şi implică emoţiile. Prejudecata 

este o atitudine ce implică respingerea membrilor unui alt grup faţă de care se manifestă sentimente 

negative, o antipatie bazată pe generalizare inflexibilă şi eronată.În esenţă, prejudecata ar consta deci în 

evaluarea membrilor unui grup pe baza imaginii stereotipe asupra grupului respectiv. 

 Dacă stereotipurile sunt structuri cognitive, iar prejudecăţile se situează în categoria atitudinilor, a 

judecăţilor sociale, discriminarea se referă la comportamente. Putem defini discriminarea ca un 

comportament  injust la adresa membrilor unui grup faţă de care există prejudecăţi negative. Ca şi relaţia 

dintre stereotipuri şi prejudecăţi, relaţia dintre prejudecăţi şi discriminare este mai complicată decât o simplă 

relaţie de cauzalitate liniară. Astfel, chiar dacă în numeroase situaţii discriminarea derivă din prejudecăţi, 

relaţia nu este automată şi general valabilă. Comportamentul este influenţat nu doar de convingerile 

personale, ci şi de circumstanţele externe. Spre exemplu, o persoană poate avea prejudecăţi puternice faţă 

de o anumită minoritate etnică, dar realizează că nu poate acţiona conform acestor prejudecăţi deoarece 

comportamentele discriminatorii nu sunt dezirabile sau sunt interzise prin lege. Stereotipurile sunt foarte 

puternice, iar impactul lor poate fi determinat atât pentru percepţiile cât şi pentru relaţiile noastre. Se pune, 

astfel, întrebarea cum putem să scăpăm de ele și dacă putem să le modificăm. Contrar lucrărilor care 

subliniază impactul stereotipurilor în tratamentul datelor, anumiţi autori au scos în evidenţă un fenomen 

sub numele de diluţie. 

 Este vorba de tendinţa subiecţilor de a se îndepărta de aşteptările lor stereotipe atunci când trebuie 

să judece un individ despre care ei deţin informaţii fără vreo valoare reală. Conform teoriei echităţii, pentru 

a elimina prejudecăţile, discriminarea şi conflictele dintre grupuri, ar fi suficient ca resursele materiale să 

fie distribuite echitabil (Austin, 1966, apud Bourhis, 1997). Atunci când partajul echitabil al resurselor 

elimină în mare parte competiţia, justiţia socială rămâne soluţia cea mai susceptibilă de a reduce ostilitatea, 

conform teoriei conflictelor reale. Prin urmare, partajul echitabil al resurselor într-o societate dată este cea 

mai eficientă măsură de a diminua prejudecăţile şi discriminarea. 

 Psihologii din domeniul social au propus câteva abordări susceptibile de a atenua într-o oarecare 

măsură stereotipurile, prejudecăţile şi discriminarea. Cele mai cunoscute strategii care pot demonta aceste 

fenomene sunt: 

• Socializarea critică a subiecţilor, care reprezintă o strategie costisitoare, globală, de termen mediu şi 

lung, dar foarte influentă. Aceasta presupune ca mediul social integrator să producă proiecte sistematice de 

remodelare a atitudinilor membrilor societăţii în vederea reconfigurării unor atitudini specifice „sănătoase” 
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cu privire la teme problematice ale socialului, şi care să se întemeieze pe discernământ social. Prin 

discernământ social se înţelege capacitatea achiziţionată de subiect de a evalua în mod critic contextul şi de 

a alege, pe baza reperelor valorice produse de societatea respectivă, conduita pe care trebuie să o urmeze 

într-o situaţie anume. 

 Premisa acestei strategii susţine că prejudecata este învăţată social, iar o socializare realizată în 

valorile toleranţei şi respectului diversităţii este mult mai profitabilă într-o lume care, prin natura ei, este 

tot mai puţin omogenă. Tehnici precum jocul de rol, în care subiectul este pus să exerseze un rol empatic 

(cum este să fii femeie într-o organizaţie sau să devii un student de altă etnie decât cea majoritară într-o 

universitate de stat) ori reforma curriculară în şcoală, care să-l determine pe tânăr, prin intermediul unor 

noi conţinuturi, să asimileze valorile toleranţei faţă de alteritate, pot constitui tot atâtea căi eficiente prin 

care prejudecata poate fi ponderată. 

 Studiile din domeniu au arătat că prejudecata şi discriminarea afectează nu numai persoana supusă 

evaluării şi tratamentului nedrept, ci şi pe cea care judecă şi se comportă pe baza stereotipului, întreţinând, 

pe termen mediu, o stare de confictualitate socială şi de disconfort psihologic considerabilă (Grâu, 1985; 

Jussim, 1991, apud Bourhis, 1997). Prin urmare, părinţii trebuie să fie avertizaţi asupra costurilor implicate 

de o educaţie în valorile ego şi etnocentrice. 

• Contactul nemijlocit intergrupuri, care încearcă să evidenţieze în ce condiţii sporirea contactului 

intergrupal conduce la o diminuare a prejudecăţilor reciproce, redimensionând paradigma experimentală a 

lui M. Sherif. Astfel, contactul între persoane aparţinând unor grupuri diferite poate să fie însoţit de o 

recunoaştere a similarităţilor, mai degrabă decât a deosebirilor între ele, şi poate, pe această cale, înlătura 

iluzia omogenităţii out-group-ului. 

 Totodată, în pofida rezistenţei la schimbare a stereotipurilor, o cunoaştere suplimentară a „celuilalt” 

poate conduce la descoperirea a numeroase trăsături care se abat de la imaginea-clişeu iniţială, evidenţiind 

excepţiile de la reprezentarea prefabricată şi alterând semnificativ contururile şi puterea stereotipului de 

început. Astfel, pentru ca ipoteza contactului – care afirmă că sporirea legăturilor intergrupuri conduce la 

diluarea prejudecăţilor reciproce – să se verifice, se cuvin reunite mai multe condiţii: 

• interacţiunea intergrupuri să se producă în cadrul unor sarcini necontrariante (obiectivele lor să nu 

fie concurente şi reciproc excusive) ; 

• membrii grupurilor aflate în contact să deţină un status economic şi social apropiat; 

• situaţia de contact să favorizeze cooperarea şi interdependenţa prin identificarea unor scopuri 

comune supraordonate ; 

• membrii să se cunoască şi în registrul informal, nu numai în cel al relaţiilor formale, subiecţii 

izbutind astfel să se evalueze unii pe alţii ca individualităţi, nu doar generic; 

• normele existente în grupuri să favorizeze egalitatea şanselor şi nu discreditarea „celuilalt”; 

• să se poată crea un climat de analiză critică a contextului interacţiunii şi nu de gândire dogmatică. 

 Prin urmare, este necesară o reorientare a evaluării, punând în balanţă rezultatul, dar şi 

determinanţii situaţionali şi doar în acest mod reuşim să sporim cunoaşterea în context şi calificarea mai 

corectă a „celuilalt”. 

 Dezagregarea stereotipurilor implicite – plecând de la premisa că în pofida strategiilor prezentate 

mai sus, stereotipul poate fi conservat şi întărit, subiectul căută să explice atributele care se abat de la 

viziunea clişeu prin caracterul lor individualizat, excepţional. Atunci când aşteptările stereotipe servesc ca 

şi tipar evaluator al unui membru ce aparţine unui grup, cei care se abat de la trăsăturile generale ale 
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grupului, necomportându-se aşa cum „ne-am aşteptat” provoacă efectul de contrast. Cei care deviază de la 

aşteptările noastre sunt apreciaţi simbolic ca excepţii de la regulă, iar stereotipul iniţial este protejat. 

 Pentru ca aprecierea „celuilalt” să nu conserve prejudecata, iar stereotipul implicit să se dizolve, se 

impun următoarele: 

• contactul cu „celălalt” să furnizeze repetat informaţii inconsistente cu stereotipul generic; 

• să implice mai mulţi membri ai grupului stereotip, pentru a depăşi încadrarea lor în subtipuri; 

• informaţiile să parvină de la membrii tipici ai grupului. 

 Doar pe această cale contrastul nu se mai produce, stereotipul se diminuează, iar relaţiile 

intergrupuri se îmbunătăţesc. Prezentând aceste aspecte, se pare că cercetarea fundamentală şi aplicativă va 

putea găsi modalităţi eficiente de armonizarea a relaţiilor intergrupuri. Distribuţia mai echitabilă a 

resurselor între grupurile sociale pare abordarea cea mai promiţătoare pentru a reduce conflictele 

intergrupuri. Totuşi, stratificarea socială care caracterizează majoritatea societăţilor demonstrează că 

partajul inegal al puterii, statutului şi resurselor este o regulă, nu doar o excepţie, în relaţiile intergrupuri. 

 Psihologilor din domeniul social le revine rolul ca, împreună cu alte sectoare ale societăţii care 

încearcă să restaureze dreptatea socială, să propună măsuri eficiente pentru a diminua stereotipurile, 

prejudecăţile şi discriminarea. 
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O faptă bună 

Gorbai Maria Melinda 

Liceul Tehnologic Petru Maior Reghin 

 

                   Ciudati mai suntem noi oamenii. Ne dorim sa facem lucruri pe care nu le putem face, iar cei 

care le pot infaptui nu isi doresc. Ceea ce este mai trist, de cele mai multe ori, ca sufera persoanele din jurul 

nostru. Ar fi lumea mai buna daca, macar o data, am incerca sa ajutam. Daca nu pentru altii, pentru aceia 

care au o atat de mare nevoie, atunci macar pentru sentimentul de impacare pe care ti-l da o fapta buna. 

                    Pentru o zi, ar trebui să încercăm să uităm cât de minunați suntem noi, cât de buni și de 

mărinimoși am fost de-a lungul timpului și în loc să ne lăudăm cu ceea ce am făcut, să facem azi o faptă 

bună. Măcar una. Omul bun nu este cel care a facut pe vremuri ceva plin de compasiune, ci este acela care 

exersează asta zilnic, cel care face fapte bune fără a și le trece pe un catastif. Dacă aceste mici lucruri devin 

un obicei, atunci noi vom fi recompensați cu multe zâmbete și fercire. Viața noastră va fi mai veselă și 

luminoasă. 

                  Cu totii ne dorim sa fim cei mai buni, dar multi oameni se intreaba daca este posibil sa 

devii o persoana mai buna, odata ce ai devenit adult. Raspunsul este un rasunator da. Exista 

intotdeauna modalitati de a te imbunatati. Cu toate acestea, acest raspuns duce la mai multe 

intrebari. 

                   Care este cel mai bun mod de a deveni o persoana mai buna? Care este cea mai usoara abordare? 

Si care sunt cele mai importante aspecte la care trebuie sa lucrezi? Tinand cont de bunastarea ta, precum si 

de interesul celorlalti, iata cateva dintre cele mai importante moduri de a deveni o persoana mai buna. 

                 Bunatatea nu este un lucru greu de dobandit, insa trebuie sa avem si pentru ea o oarecare ambitie 

care sa ne faca sa vrem sa procedam altfel, in sensul bun. Oamenii buni sunt apreciati de catre toata lumea 

si chiar daca vor exista mereu persoane invidioase pe reusita lor in societate, cei care ii vor aprecia vor fi 

mult mai multi. Nu trebuie sa ne lasam infranti de nimic, in drumul nostru catre o persoana mai buna, cu 

toate ca pe parcurs putem intalni multe obstacole. 

             Imi doresc sa devin mai bun, imi doresc sa fac mai multe fapte bune si la fel va doresc si voua. 

Dupa cum spunea, nu de maine sau peste un an, ci chiar incepand de astazi. 
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DIFERENȚIEREA ȘI MOTIVAREA ELEVILOR CU SITUAȚIE DEZAVANTAJOASĂ 

 

prof. înv. primar Marton Irén 

 Şcoala Gimnazială „ Deák Farkas ”, Miercurea Nirajului 

 

Am ales această temă, deoarece lucrăm cu acești elevi și credem că acești copii și tineri au dreptul 

să fie tratați la fel, au dreptul să învețe ca și colegii lor care nu sunt în situație dezavantajoasă.  Trebuie să-

i acordăm ajutor,trebuie să colaborăm cu ei și cu familia lor pentru că și ei sunt oameni ca noi, au dreptul 

la o viață omenească normală, ca orice persoană. Au nevoie de un specialist cu experiență în care pot avea 

încredere , de la care pot cere ajutor oricând, care îi ajută să obțină succese în învățătură. Nu numai elevilor, 

dar și pedagogului este o bucurie enormă și senzație de reușită dacă vede că cel susținut are succese ,vede 

cum evoluează, cum se rezolvă problemele lui , ceea ce constă în muncă grea, în luptă și provocare.  

Problemele care înrăutățesc situația școlară a elevilor cu situație dezavantajoasă în cea mai mare 

parte sunt  aduse de acasă. Aceste probleme împiedică în mare parte pe acești elevi de a lua parte în 

activitățile școlare. Pedagogul ar trebui să recunoască aceste dezavantaje și să creeze o relație în care elevul 

este considerat și tratat ca un partener. Este necesar să țină legătura cu ceilalți colegi , cu specialiști și cu 

elevul însuși, să discute despre problemele sale , dacă s-au rezolvat aceste probleme sau nu și care ar fi  

soluția rezolvării. Este un criteriu important ca pedagogul - dacă poate să țină legătura cu părinții - să 

colaboreze cu ei ca niște parteneri. Astfel cu ajutorul unei activități în grupă, pedagogul își dă seama cum 

să diferențieze elevul și cum ar trebui motivat să obțină rezultat bun în învățătură. Pentru diferențierea și 

motivarea acestor elevi este necesar crearea unui mediu de învățământ potrivit elevilor. 

Dacă profesorul creează un mediu de învățământ corespunzător, activitatea didactică va decurge 

fără probleme și pedagogul va putea diferenția și motiva unele grupe și în cadrul acestor grupe pe elevul 

însuși. 

 Cu ajutorul literaturii de specialitate menționez două tipuri ale mediului de învățământ:     -  mediu 

de învățământ neorganizat 

- mediu de învățământ organizat 

În cadrul învățământului neorganizat putem menționa două modele de bază. Prima este mediul disfuncțional 

de învățare, iar cealaltă este în care apare ordinea , dar între elevi și profesor este o luptă continuă ca ora să 

fie petrecută cât mai util ( Michael S. Knapp, 2007). 

Dorim să vă prezentăm în câteva rânduri mediul din funcțional de învățare , după care mediul potrivit de 

învățare. Caracteristica mediului disfuncțional de învățare este că atmosfera pe parcursul orelor este 

tensionată și apar probleme de disciplină în clasă. În ciuda rigoarei și a interzicerii interacțiunii, elevii 

discută între ei, șoptesc sau chiar strigă. Uneori problemele din această cauză evoluează până când 

profesorul este nevoit să strige enervat la copii sau să dea pedeapsă. O altă caracteristică a acestui mediu de 

învățare este că elevii pot lucra foarte bine în grupe, colaborează foarte bine cu profesorul, dar când lucrează 

individual, ordinea și liniștea sunt perturbate , nu mai există colaborare între elev și profesor. Este important 

să menționez, că în clase atmosfera nu este mereu tensionată, există clipe care sunt petrecute în bună 

dispoziție. În aceste cazuri, problema este că profesorul nu este pregătit potrivit pentru aceste situații, nu a 

avut parte în pregătire corespunzătoare. Nu își dă seama de ce nu sunt atenți elevii când primesc sarcini 

individuale , de ce nu pot rezolva acestea sau de ce sunt mai activi când lucrează în grupe. 

Considerăm că este important în acest caz, ca persoana didactică să realizeze sarcini individualizate, să 

diferențieze și fiecare elev să primească sarcini conform capacității lui legate de lecție, așa când apucă să 

rezolve sarcina, vor știe rezolvarea. În așa fel nimeni nu va deranja ora de lectură și nu vor împiedica unul 
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pe celălalt în muncă. În acest caz și pedagogului va fi mai ușor motivarea și încurajarea elevilor, iar elevul 

va considera ca reușită și nu va avea atitudine negativă legată de ore și sarcini. 

 Caracteristica mediului organizat de învățare este că deja la începutul anului școlar pedagogul 

împreună cu elevii formează un ritm de muncă potrivit, pe care trebuie să aibă în vedere. Specific este că 

sarcinile, exercițiile sunt ușoare sau diferențiate, astfel elevii nu sunt tensionați. Atmosfera orelor de clasă 

este pozitivă și în afară de mici disciplinizări nu este întreruptă ora , iar elevii se simt mult mai bine , clasa 

este dominată de atmosferă pozitivă. Ceea ce este negativ in această formă de învățare , că spontaneitatea , 

conversația, discuția sau exprimarea propriei păreri apar mai rar în cadrul orelor. Astfel elevii nu sunt 

motivați să participe activi la ore, nu se simt motivați să-i placă ora, se vor plictisi , vor fi pasivi în legătură 

cu temă. Considerăm că este un început bun, ca la începutul fiecărui an școlar să discute stilul de muncă, 

demersul învățării. Acesta nu se referă la elevi, ci la pedagog, care ar trebui să fie flexibil față de elevi. Cred 

că dacă pedagogul este un pic flexibil, atunci elevii sunt mai direcți față de el,  ar fi mai activi în ore, ar 

iniția discuții și conversații legate de oră. Dacă toate aceste s-ar realiza, am putea să motivăm mai ușor pe 

copii. Să-i motivăm să fie interesați de temă, să se implice în ore și nu în ultimul rând, să obțină succese. 

Cea mai mare problemă însă este lipsa motivării, elevii nu sunt interesați de învățătură, ce rezultă și din 

lipsa motivării de acasă; deci situația școlară este influențată de viața elevilor în afara școlii.  

 Este important să menționăm mediul de învățare ,fiindcă este important ce şanse are în mediul 

respectiv sau cum este diferențiat. Părerea noastră este că acești doi factori depind de mediul în care învață 

elevul.  

 În mediul organizat motivarea apare mai des și pedagogul formează un sistem pozitiv pentru a 

stimula pe elev. Dintre aceste sisteme există care se bazează pe motivarea interioară și există care se bazează 

pe motivarea exterioară. În aceste clase pedagogul stimulează intenționat , motivează pe elevi să învețe și 

să îndrăgească învățarea. Acei pedagogi care sunt capabili să schimbe sistemul motivării ( cu ajutorul 

efortului depus și a muncii imense ) ca la sfârșitul anului școlar elevii să lucreze individual, au obținut o 

schimbare radicală pozitivă în clasa respectivă. Acești elevi vor învăța să-și asume responsabilitate pentru 

munca lor, vor învăța să se motiveze reciproc, ca să-și obțină scopurile grupului sau cele individuale.  

Un alt punct de vedere important în cazul diferențierii , ca în cadrul orelor de limbă maternă elevul să 

primească exerciții , sarcini diferențiate  ca la ora de gramatică sau literatură, ceea ce este de mare ajutor în 

privința elevului; iar când colegii sunt evaluați în scris, el să fie evaluat oral.  

 Părinții acestor elevi sunt mulțumiți cu această școală, pentru că au înțeles care sunt problemele 

copilului și se străduiesc să-l ajute pentru a înfrânge; iar aceste posibilități sunt la îndemână în școală, deci 

nu sunt singuri cu problemele lor.  

 Părerea noastră este că în școala noastră motivarea și diferențierea funcționează perfect între 

pedagog și elev, cu ajutorul pedagogului auxiliar. Sigur, există mereu în orice unitate de învățământ elevi 

care nu vor să colaboreze, dar atitudinea profesorilor față de ei este pozitivă și nu lasă să termine școala 

fără dobândirea acelor cunoștințe de care au nevoie în societate.  

Dacă deschidem spre acești elevi și ei deschid spre noi, împărtășesc gândurile, problemele cu noi, se 

formează o relație familială, cu ajutorul căreia putem colabora cu elev, putem să-l ajutăm în înfrângerea  

problemelor și ceea ce este cel mai important, că contribuim ca în școală și în viață să aibă senzație de 

reușită, prin intermediul cărora va împlini scopurile în viață.  
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Voluntariatul și dezvoltarea personalității elevilor 

Radu Elena Laura 

Școala Gimnazială Grigore Moisil, Municipiul Ploiești 

 

          Voluntariatul reprezintă “experiența de vârf care poate fi numită pe bună dreptate, în anumite sensuri, 

o renaștere”, implică “timp, muncă, disciplină, studiu, angajament“ și reprezintă un proces “unificator” care 

contribuie la dezvoltarea personalității elevilor. (Maslow, 2017, p. 20), fiind  practicat și sprijinit de școală. 

         “Deprinderile Necesare Supraviețuirii” clasificate de Tony Wagner și formate prin activități de 

voluntariat - gândirea critică și capacitatea de a rezolva probleme, colaborarea în rețea și dominanța prin 

influență, flexibilitatea și adaptabilitatea, inițiativa și antreprenoriatul, accesarea și analizarea informației, 

comunicarea orală și scrisă eficientă, curiozitatea și imaginația, dezvoltă deprinderile necesare integrării 

individului în societate și contribuie la dezvoltarea personalității. De asemenea, pentru integrarea în 

societate ar trebui să mai dispunem și de alte calități precum “perseverența, disponibilitatea de a 

experimenta, de a-și asuma riscuri calculate, de a tolera eșecul și capacitatea de a gândi proiectiv (design 

thinking), pe lângă gândirea critică” (Tony Wagner, 2014, p.33). 

          În România, activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare rapidă la nivel local, național și 

internațional, în domenii ca asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc. 

Voluntariatul se desfășoară într-un cadru legal, fiind susținut de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

          Voluntariatul implică dezvoltarea propriei persoane și conectarea la problemele comunității, 

apartenența la aceasta. Activitățile de voluntariat oferă posibilitatea socializării, voluntarul putând fii activ 

într-un mod util, ajutând fără niciun beneficiu comunitatea în timpul liber al acestuia. 

          Conform mai multor studii, voluntariatul creează starea de bine, influențând pozitiv sănătatea, celor 

care se implică în astfel de activități. Voluntariatul ajută la combaterea stresului și a depresiei - interacțiunea 

socială și lucrul cu alte persoane, având un profund impact psihologic. Contactul regulat cu alte persoane 

are drept rezultat formarea unui sistem solid de sprijin emoţional. Aceștia simt o mai are compasiune și 

apreciere pentru ceilalți. 

           De asemenea, voluntariatul contribuie la creșterea încrederii de sine, îmbunătăţeşte abilităţile sociale 

și de interacțiune socială. 

          Activitățile de voluntariat promovate de școală și comunitatea locală urmăresc susţinerea egalităţii 

şanselor educaţionale a tuturor copiilor, oferă sprijin în educarea şi consilierea familiei, în dezvoltarea 

instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, în susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru o 

dezvoltare integrală a personalităţii individului, susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a.  
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            Pentru rezolvarea problemelor la care se raportează, voluntariatul trebuie să implice familia, şcoala 

și comunitatea.  

            Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie şi este complementată apoi de demersul 

educativ din cadrul școlii, cu siguranță va fi continuată în cadrul comunitar al societăţii de către adultul 

responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

            Participând la activitățile de voluntariat alături de cadrele didactice, elevii vor învăța să se implice 

activ în viaţa socială. Administraţia locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine 

activitățile de voluntariat inițiate de şcolii prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente 

tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre 

de recreere, cluburi de dezvoltare a abilităţilor şi talentelor copiilor.  

           La rȃndul lor, elevii îşi asumă rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze treptat pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de 

la vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător, şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, 

elevii/tinerii sunt antrenaţi în interacţiunea cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l 

observe, să-l investigheze, pentru ca mai apoi, ca adulţi , să-l poată gestiona şi dezvolta.  
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STUDIU PRIVIND JOCUL CA MIJLOC DE TERAPIE LA COPIII CU CES 

 Dogaru Letiţia Nadia 

Şcoala C.Ş.E.I.”Aurora” Reşiţa 

 

               “  Jocul este singura atmosferă în care fiinţa psihologică poate să respire şi în consecinţă poate 

să acţioneze. A ne întreba de ce se joacă copilul înseamnă a ne întreba de ce este copil … 

Nu ne putem imagina copilărie fără râsetele şi jocurile sale.”  

                  Jocul a devenit pentru mulţi oameni de cultură o temă de meditaţie privilegiată.Astfel că, biologi, 

psihologi, psihanalişti, sociologi, teoreticieni ai culturii, artişti, filozofi au abordat problematica jocului cu 

metode şi mijloace specifice .Pentru Schiller, jocul este o activitate estetică, pentru Karl Groos jocul este 

anticipare şi pregătire în vederea depăşirii dificultăţilor pe care le ridica viaţa. Copilăria ne este data pentru 

a face exerciţii de adaptare la problematica vieţii. Activitatea cea mai plăcută pentru un copil  este joaca, 

dar puţini ştiu cât de mult îl dezvoltă, îl formează şi îl modelează jocul pe copil.Se subliniază în lucrările 

de psihopedagogie faptul că există etape ontogenetice în care copiii trebuie învăţaţi să se joace, iar copiii 

mici – de sub şi peste un an – privaţi de joc au o dezvoltare lentă şi sinuoasă.,,Jocul este o acţiune sau o 

activitate efectuată de bunăvoie înăuntrul anumitor limite stabilite de timp şi de spaţiu şi după reguli 

acceptate de bunăvoie, dar absolut obligatorii, având scopul în sine însăşi şi fiind însoţită de un sentiment 

de încordare şi de bucurie, şi de ideea că este altfel decât viaţa obişnuită ’’[Huizinga, 1998, p.75]. Jocul 

aduce copiilor ocazia de a asimila ceea ce în viaţa reală ar putea fi dificil să înţeleagă; aceasta este forma 

lor de autoterapie, modul în care lucrează asupra confuziilor, anxietăţilor şi conflictelor lor. Mulţi copii nu 

sunt capabili să exprime nevoile, trăirile şi sentimentele proprii, dar jocul devine un mijloc de exprimare 

accesibil. 

   Specialiştii consideră că ,principalele forme de ocupaţie ale omului sunt munca, jocul şi activităţile 

din viaţa cotidiană. Tot mai mulţi consilieri din şcolili şi terapeuţi din practica privată includ în munca lor 

cu copiii terapia prin joc, cunoscută şi sub numele de ludoterapie.  

Această metodă este bine studiată şi s-a dovedit eficientă în ameliorarea problemelor pe care le au cei mici, 

dar ajută şi la îmbunătăţirea relaţiei părinte-copil. „Limbajul copiilor rămâne în urma dezvoltării lor 

cognitive, iar ei comunică prin joacă ceea ce înţeleg din lumea care îi înconjoară. Astfel, jucăriile sunt 

percepute drept cuvinte, iar jocul ca limbaj”. [Brumariu, 2008]  

O funcţie importantă a jocului este transformarea în situaţii controlabile a ceea ce nu poate fi controlat în 

realitate. Astfel, prin reprezentări simbolice, copiilor li se oferă ocazia de a-şi înţelege problemele şi implicit 

să încerce să le rezolve. Experienţele semnificative din punct de vedere emoţional pot fi exprimate, într-un 

mod mai confortabil şi mai sigur, prin reprezentarea simbolică pe care o asigură jucăriile. Deoarece lumea 

copilului este o lume a acţiunii şi activităţii, terapia prin joc asigură terapeutului posibilitatea de a patrunde 

în lumea copilului. Joaca terapeutică ofera copiilor oportunitatea de a se exprima în mod liber şi în ritmul 

lor propriu, fără teamă, cu asigurarea că vor fi înţeleşi şi acceptaţi.  

                    În România. bazele ludoterapiei au fost puse de Constantin Păunescu în 1997. El stabileşte 

terapia comportamentală, psihomotrică, cognitivă, de dezvoltare şi de grup, terapii ce pot fi realizate prin 

joc. [Păunescu, 1999, pg. 188-206]. După părerea Ursulei Şchiopu funcţiile ludoterapiei se impart în  

,,esenţiale, secundare şi marginale” [Şchiopu, 1970, pg. 52-54].Se mai poate adăuga o funcţie, şi anume, 

aceea de integrare socială.Această activitete  adună oamenii, îi face să comunice, să socializeze. Este foarte 
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importantă stimularea prin joc a copiilor cu CES, aşa se dezvoltă fizic şi psihic mai uşor prin interacţiune 

şi prin schimb cu mediul înconjurător. 

                  Aşa cum afirmă şi Jean Piaget ,în acest schimb, copilul se adaptează, dar şi asimilează. Pentru 

copilul sănătos acest proces al asimilării se petrece ca de la sine, dar pentru copilul cu dificultăţi mintale se 

ridică doua bariere: pe de o parte limitele impuse de dizabilitate, iar pe de alta izolarea pe care însăşi 

societatea o impune.Prin reeducare are loc refacerea anumitor etape în dezvoltarea copilului cu dificultăţi 

mintale, iar cea mai importantă, care constituie baza pentru dezvoltarea ulterioara este etapa primei 

copilării, a mecanismelor motorii şi psihomotorii.Acest proces de recuperare pune accent pe aspectul 

medical al problemei, iar latura educativă este neglijată. La copiii cu deficienţe, terapia prin joc reprezintă 

mijlocul principal de acţionare în cadrul programului complex de recuperare. Prin joc, se creează acel climat 

afectiv ce favorizează activarea tuturor proceselor şi funcţiilor cu răsunet benefic asupra dezvoltării şi 

evoluţiei copilului. Din punctul de vedere al terapeutului identificam, aşadar, ca principală problemă a 

copilului cu deficit intelectual, lipsa unei achiziţii complete şi unitare a elementelor, a schemelor motorii şi 

psihomotorii. Dacă aceasta problemă nu este rezolvată nu se poate construi nimic mai departe. Privarea 

copilului cu dizabilităţi de interacţiunea cu mediul este foarte gravă. Desigur, tulburarea fundamentală care 

priveşte organizarea mintală determină modificări de cunoaştere, dar nu-i mai puţin adevărat că fenomenele 

primare ale jocului-exerciţiu lipsesc persoanei cu dizabilităţi, pentru că nu are un exerciţiu de lungă durată 

în explorarea şi manipularea obiectelor. Întelegem, deci că în munca de recuperare şi reeducare a copilului 

cu dificultăţi de învăţare educatorul sau chiar părintele trebuie să refacă etapa primei copilării, a stadiului 

senzorio-motor; aceasta înseamnă însuşirea componentelor psihomotricităţii, fapt care se realizează prin, şi 

în cadrul jocului exerciţiu. ,,Cel mai important aspect al terapiei prin joc este funcţia simbolică a jocului, 

care le asigură copiilor posibilitatea de a-şi evalua exprimarea sentimentelor şi gândurilor.  

             În şcoală, ludoterapia are valenţe multiple şi în planul dezvoltării cognitive a copilului cu deficienţă 

mintală severă, profundă şi/ sau asociată, deoarece îl stimulează, în primul rând, afectiv-motivaţional. Prin 

activităţile de ludoterapie, copilul cu deficienţă mintală severă, profundă şi/sau asociată învăţă să se joace, 

jocul trezindu-i interesul de cunoaştere şi autocunoaştere. Educatorul asigură trecerea treptată de la jocul 

primar (de manipulare şi imitativ) la cel evoluat (joc simbolic, joc cu reguli) şi urmăreşte să determine, într-

un sens pozitiv, comportamenul copilului. Activităţile de joc încep cu acţiuni simple de explorare a spaţiului 

apropiat şi de manipulare a obiectelor familiare a se trece progresiv la implicaţii ludice tot mai variate sub 

aspectul conţinutului şi al complexităţii acestuia.                       

Educatorul imprimă jocului un caracter terapeutic–compensator, stimulând şi dezvoltând disponibilităţile 

psihomotorii, de comunicare şi afectiv-relaţionale ale copilului cu deficienţă mintală. Folosirea timpurie a 

jocului în activitatea copilului este benefică dezvoltării sale intelectuale şi socializării, crescându-i gradul 

de adaptabilitate prin lărgirea sferei de relaţionare. ¾ în alegerea jocurilor, se au în vedere mai multe aspecte 

legate de vârstă, diagnostic, potenţial de învăţare, ritm propriu de dezvoltare şi maturizare al fiecărui copil; 

¾ jocurile contribuie la dezvoltarea gândirii logice şi a disciplinei, ajută la formarea percepţiilor şi uşurează 

înţelegerea unor noţiuni abstracte; ¾ jocurile obişnuiesc copilul cu activităţile de grup, stimulează spiritul 

de echipă şi încurajează cooperarea şi, în acelaşi timp, cultivă încrederea în forţele proprii; Prin joc se va 

urmări ca achiziţiile elevilor cu deficienţă mintală să-şi găsească expresia în comportamente adecvate, care 

să le permită adaptarea şi integrarea şcolară şi socio-profesională.  
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CREATIVITATEA,INTELIGENTA SI PERSONALITATEA,FACTORI IMPORTANTI IN 

FORMAREA INDIVIDULUI 

 

                                     Prof. Bătrînu Viorel 

Școala Gimnazială ,, Gheorghe Nechita Motoșeni” 

 

                                „Creativitatea este o floare atat de delicate incat elogiul 

                         O face sa infloreasca in timp ce descurajarea o inabusa 

                        adesea, chiar inainte ca sa se poata transforma in floare.” 

 

                                                                                                            Osborn 

 

 I  INTELIGENTA,POTENTIAL CREATIV 

 Creativitatea este una dintre capacitatile cele mai importante ale fiintei umane. Datorita creativitatii 

oamenilor,societatea a progresat de-a lungul timpului.Putem aprecia valoarea unei persoane dupa felul cum 

este de creativa,cat si dupa realizarile sale.Se stie ca o persoana inteligenta stie sa se impuna,cu toate 

piedicile ivite in drumul sau,chiar si atunci cand societatea nu-l apreciaza la justa sa valoare. 

 Creativitatea,practic,este zestrea inteligentei.Persoana inteligenta poseda un bogat potential creator.Nu 

acelasi lucru se poate spune despre o persoana cu inteligenta redusa.S-a constatat ca exista multe personae 

inzestrate cu o inteligenta  

”de invidiat„ ,dar nu stiu cum s-o puna in valoare,fie pentru ca nu au un interes anume sau pur si simplu 

nu-si dau seama de calitatea cu care au fost inzestrati,astfel se pierd in neant.Mediul in care se formeaza un 

individ are o mare influenta asupra inteligentei, mai ales la cei care nu stiu sa si-o exploateze. 

 Lipsa de exercitiu,de solicitare a creierului duce la rezultate net inferioare fata de cele ale unui copil nu 

prea dotat intelectual,dar perseverant,muncitor. 

 

  II  CREATIVITATEA SI TALENTUL 

 Talentul se intalneste destul de rar,de aceea nu trebuie risipit.Copilul inzestrat cu talent trebuie sa si-l 

valorifice,sa se calauzeasca in viata dupa vectorii trasati de acesta.Sa nu permita abaterea din drumul indicat 

de aptitudinile lui. Fara vointa nu reusesti sa-ti atingi scopul in viata. 

 Desi descoperit,talentul se poate risipi datorita unei alegeri gresite pe drumul vietii.Multe persoane nu-

si valorifica la maxim calitatile din cauza ca nu stiu sa aleaga corect profesia,angrenandu-se in domenii care 

necesita alte talente. Corect ar fi ca talentul sa fie descoperit inca din copilarie pentru a putea fi pus in 

valoare.                    

 De-a lungul carierei mele am intalnit copii talentati care au necesitat ajutor pentru  a-si valorifica 

talentul si a depasi unele probleme. Mentionez cazul elevului T.S., elev cu probleme de comportament,un 

tip coleric,vesnic ”cu capul in nori„ ,povestitor, 

creative si,mai ales,inventiv. Folosind variate metode, reuseam sa-l fac sa creeze compuneri la care nici 

mintea unui adult n-ar fi reusit sa ajunga.Totul era deosebit pana cand trebuia sa astearna pe hartie,devenind 

o adevarata povara. Handicapul acesta l-am deposit incetul cu incetul folosind muzica. Descoperind ca are 

talent la muzica,l-am incurajat,permitandu-i sa cante sau sa asculte muzica in timp ce scria. Acest 

experiment mi-a dovedit ca talentul si creativitatea merg in tandem. Zi de zi a progresat,astfel ca la sfarsitul 

clasei a IV-a,elevul a reusit sa depaseasca handicapul scrisului ajutandu-se de zestrea pa care o poseda. A 

reusit sa se integreze cu usurinta in colectivul clasei a V-a. 
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  III  INHIBAREA COPILULUI CREATIV 

 Aprecierile facute la adresa individului inventiv si creativ sunt foarte importante.  Parintii si profesorii 

trebuie sa stie cum sa actioneze si mai ales sa nu-i sufoce pe copii cu aprecierile si observatiile lor. 

 Multi copii refuza sa-si exprime talentul din cauza ca: 

• dascalul sau parintele nu-i permite sa fie preocupat de activitati creatoare(muzica,picture); 

• impunerea unor activitati pe care adultul le considera utile („trebuie sa faci ce-ti spun 

eu”;„eu decid”); 

• descurajarea copilului prin desconsiderare si apostrofare („n-ai sa stii”;„n-ai sa 

reusesti”;„taci”); 

• criticarea calitatii unor activitati („n-ai talent”;„ai cantat fals”). 

 Se poate constata ca exista multi parinti si dascali care nu reusesc sa descopere talente,fie ca nu sunt 

preocupati,fie doresc sa-si impuna punctual de vedere. Mentalitatea lor constituie un factor ce duce la 

inhibarea creativitatii.O mare  greseala este aceea a dascalilor care au inclinatie spre o anumita disciplina. 

Nu rar poti constata ca elevii unui anumit dascal,cu inclinatie spre matematica iubesc matematica, dar alte 

discipline nu. Amprenta lasata de acestia asupra copiilor nu este benefica.Unii parinti traseaza viitorul 

copiilor dupa bunul lor plac.Hotarasc in locul lor indiferent de vointa acestora. Total gresit! 

 

  IV  APECIEREA CARACTERISTICILOR PERSONALITATII ELEVULUI CREATOR 

 Intre creativitate,inteligenta si personalitate exista interdependenta,nu se poate una fara alta.Fara 

pasiune,perseverenta,incredere in sine toate raman in stare potentiala. 

Activitatile spontane de creatie trebuie apreciate,valorificate si mai ales incurajate. O greseala destul de des 

intalnita este impunerea unor activitati de creatie ale copilului. Nimic nu iese bun din mana cuiva ,daca nu 

lucreaza din convingere,fara a i se impune. 

 Exista copii carora le place sa compuna poezii,povesti,sa picteze,sa faca sport,sau sa cante. Acestora 

nu trebuie impuse alte activitati,pentru ca nu le vor rezolva cu placere,nu vor obtine performante,se vor 

inhiba,ba vor avea repulsie fata de acele lucruri inutile pentru ei. Copilul trebuie incurajat sa faca ceea ce 

doreste,lasat sa improvizeze,sa creeze. Astfel i se va dezvolta personalitatea creatoare.  

 

  V  MODALITATI DE STIMULARE A CREATIVITATII 

 Am prezentat pana acum aspectele legate de actul creatiei, insa acesta nu exisista fara stimulare, 

incurajare, mai ales ca deseori intervine inconstiinta, lenea sau mai rau nepasarea. Copilul isi pierde timpul 

cu diferite activitati colaterale, fara a contribui la dezvoltarea lui viitoare.  

 Spre exemplu, la ora de limba romana, daca invatatorul ii cere copilului sa realizeze o compunere fara 

a-i starni curiozitatea, fara a-l impulsiona spre o finalitate care sa ii aduca satisfactii, acel moment va deveni 

plictisitor. Altfel se va desfasura ora daca dascalul va sti sa-si pregateasca terenul. Realizarea evaluarii 

constituie punctual forte al lectiei, mai ales cand el este pregatit cu grija, folosindu-se aprecieri,  

incurajari si blandete. Copilul se va simti in centrul atentiei, va primi incredere in sine. 

 Toate acestea le spun, din proprie experienta, fiindca in cadrul fiecarei ore am cautat cele mai eficiente 

strategii didactice pentru o finalitate concreta, iar aceasta nu s-a terminat la iesirea din clasa, a continuat si 

in timpul liber.  

 Din dorinta , imaginatia, inteligenta si activitatea creative a luat nastere o revista a clasei. Primul numar 

al revistei a aparut in anul 1996, sub titlul „MUGURASUL” 

(vezi Anexa 1), continuand pe parcursul anilor, a generatiilor de elevi. 
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 Atat copiii cat si eu ne-am asternut gandurile. Unii au scris poezii, altii au creat povestiri, rebusuri, 

ghicitori sau adunat curiozitati. Majoritatea creatiilor au fost rodul orelor de limba romana sau rezultatul 

unor activitati extracurriculare.  

 Parteneriatele realizate cu scoli din judet si din Oradea au lasat amintiri placute elevilor, reusind sa 

creeze cateva articole care au aparut in revista.  

 Creatiile celor doua generatii au fost „inmanuncheate” intr-o alta revista, avand ca scop cooperarea, 

spiritul de echipa, curajul exprimarii, simtul critic si autocritic. Colegii mai mari le-au prezentat copiilor 

creatiile lor si invers. S-a discutat, s-a corectat, finalizandu-se prin revista „DE LA COPII ADUNATE” 

(vezi Anexa 2). 

 Pentru omagierea patronului spiritual al scolii noastre , ”Nichita Stanescu”, am realizat foaia literara 

„VOCEA NOASTRA” –numar aniversar (vezi Anexa 3). In luna mai va aparea un alt numar cuprinzand 

aspecte din concursul „Cei mai buni ECO-PROMOTORI”, concurs desfasurat in cadrul proiectului de 

ecologie „CREEAZA-TI MEDIUL !”, proiect implementat de Fundatia CONCEPT si finantat de HOLCIM 

–Romania. Elevii clasei mele sunt implicati direct in acest proiect.  

 Descoperind ca unii copii au talent in domeniul artelor plastice am organizat un cerc de pictura, 

scluptura. Fiecare copil s-a manifestat liber, a fost apreciat si incurajat, lasat sa-si arate propria originalitate 

(vezi Anexa 4) 

 La fiecare activitate s-a realizat evaluarea sau autoevaluarea, astfel copilul reusea sa se autoaprecieze, 

avand o motivatie creatoare. Un elev creative este totdeauna bine apreciat, se integreaza mai usor in viata, 

isi gaseste drumul cu usurinta, definindu-si-l singur. 

 Stimularea creativitatii elevilor depinde de dascal, de relatia dintre el si copil, precum si de gasirea unor 

cai accesibile dezvoltarii acesteia. 

 Subiectul tratat in paginile acestei lucrari este vast, necesita cercetat, comentat, insa consider ca nimic 

nu incepe si nu se termina cu mine. 

 

 

                             „ Doamne, sa nu ma lasi niciodata sa fiu multumit de mine” 

                                                                                                          Lucian Blaga 
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SĂ-I CUNOAȘTEM MAI BINE PE COPIII CU CES! POT FI COPIII NOȘTRII! 

 

Profesor Tufescu Viorica-Loredana 

Liceul Tehnologic Răchitoasa 

 

Conceptul de cerințe educative speciale 

Cerintele educative speciale ( CES) desemnează acele cerinţe  ori  nevoi speciale  faţă de  educaţie,  

care sunt suplimentare dar şi complementare   obiectivelor generale  ale  educaţiei  pentru  copil.   

Fără  abordarea adecvată a acestor cerinţe speciale nu se poate vorbi de egalizarea  şanselor  de acces, 

participarea şi integrarea şcolară, socială şi profesională.  

Conceptul a fost lansat în anul  1978 , în Marea Britanie , apoi noţiunea a fost preluată de alte ţări, unele 

chiar  din familia ţărilor cu limba de origine latină ( Spania, Portugalia).  Sfera lui de cuprindere este mai 

amplă decât grupul copiilor cu dizabilităţi. Din  anul  1995.  conceptul  de  ,,cerinţe    educative speciale’’  

este  utilizat  şi  în  România  ,  prin  Legea Învăţământului.  

CES  desemnează  un  continuum  al problemelor speciale în educaţie , de la dizabilităţi grave şi profunde 

la difcultăţile/ tulburările uşoare de învăţare.  

Legislația în vigoare referitoare la copiii cu CES și educația integrată / incluzivă este fundamentată pe o 

serie de reglementări internaționale, precum Convenţia ONU cu privire la drepturile copilului; Declaraţia 

de la Salamanca; Regulile standard privind educaţia a specială; Declaraţia Mondială asupra educaţiei 

pentru toţi.  

La Salamanca a fost adoptată viziunea asupra educaţiei incluzive şi au fost făcute recomandări care 

au rămas de referinţă pentru UNESCO şi întreaga comunitate internaţională, în toată perioada 

ulterioară:  

„...şcolile trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, indiferent de condiţiile fizice, 

intelectuale, sociale, emoţionale, lingvistice sau de altă natură ale acestora”. Acestea (şcolile) trebuie să 

includă în egală măsură copiii cu dizabilităţi şi pe cei supradotaţi, copiii străzii şi pe cei încadraţi în muncă, 

copiii aparţinând populaţiilor locuind în zone greu accesibile sau ducând o viaţă nomadă, copiii aparţinând 

minorităţilor lingvistice, etnice sau culturale, precum şi copiii provenind din alte zone sau grupuri 

dezavantajate sau marginalizate (direcţii de acţiune, introducere)  

Persoanele cu cerinţe educaţionale speciale trebuie să aibă acces în şcolile obişnuite, care trebuie să se 

adapteze unei pedagogii „centrate pe copil”, capabile să vină în întâmpinarea acestor cerinţe (declaraţie, 

art.2).  

„Scolile obişnuite, cu orientare incluziva, sunt cele mai utile mijloace de combatere a atitudinilor 

discriminatorii, creând comunităţi primitoare, construind o societate incluzivă şi oferind educaţie pentru 

toţi; mai mult, ele furnizează o educaţie utilă pentru majoritatea copiilor, cresc eficienţa şi în ultimă instanţă 

rentabilitatea întregului sistem educaţional” (declaraţie, art.3).  

Principiul fundamental al şcolii incluzive este acela că toţi copiii trebuie să înveţe împreună, oricând acest 

lucru este posibil, indiferent de dificultăţile pe care le au sau de diferenţele dintre aceştia. Şcoala incluzivă 

trebuie să recunoască şi să reacţioneze la diversele cerinţe ale elevilor, armonizând, pe de o parte stiluri şi 

ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte să asigure o educaţie de calitate pentru toţi, prin programe 

de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare, folosirea optimă a resurselor şi 

parteneriatul cu ceilalţi membri ai comunităţilor în care funcţionează. Trebuie să se asigure un continuum 

al sprijinului şi serviciilor oferite pentru cerinţele speciale în fiecare şcoală.” 
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Declaraţia de la Salamanca are menţiuni importante cu privire la formarea personalului didactic – în 

contextul educaţiei incluzive:  

„ Pregătirea corespunzătoare a întregului personal didactic constituie un element determinant în 

promovarea trecerii către şcolile incluzive. În plus, este tot mai recunoscută importanţa încadrării de 

profesori din rândul persoanelor cu dizabilităţi, care servesc drept modele pentru copiii cu dizabilităţi” 

(art. 40, p 27).  

Viziunea asupra şcolilor speciale 

„Repartizarea copiilor în şcoli speciale – sau clase sau secţii speciale într-o şcoală, pe timp nelimitat 

– trebuie să constituie o excepţie, această soluţie fiind recomandată numai în acele rare cazuri în care s-a 

demonstrat cu claritate că educarea în clase obişnuite nu poate să vină în întâmpinarea cerinţelor 

educaţionale sau sociale ale copilului, sau atunci când aceasta este necesară pentru binele copilului în 

cauză sau al celorlalţi.”(pg.6)  

Scolile speciale pot reprezenta o resursă valoroasă pentru dezvoltarea şcolilor incluzive din mai multe 

puncte de vedere:  

• personalul acestor instituţii speciale are experienţa necesară depistării şi identificării 

timpurii a copiilor cu dizabilităţi;  

• de asemenea, şcolile speciale pot servi drept centre de instruire şi centre de resurse de 

personal pentru şcolile obişnuite;  

• şcolile speciale - sau unităţile speciale din şcolile obisnuite – ar putea continua să furnizeze 

cea mai potrivită educaţie pentru un număr relativ mic de copii cu dizabilităţi, care nu pot 

fi incluşi în clasele obişnuite ale şcolilor (pg 6) ;  

Parteneriatul cu părinţii  

„Educaţia copiilor cu cerinţe educaţionale speciale este o sarcină care trebuie împărţită între 

părinţii acestora şi profesionişti. O atitudine pozitivă din partea părinţilor favorizează integrarea şcolară şi 

socială. Părinţii au nevoie de sprijin pentru a-şi putea asuma rolul de părinţi ai unor copii cu cerinţe 

speciale.”(pg. 19)  

În România, copiii cu dizabilităţi au acces la diferite forme de educaţie şi pot fi înscrişi, în funcţie 

de gradul de dizabilitate, în sistemul de învăţământ special sau în învăţământul de masă. Copiii cu deficienţe 

medii, cu dificultăţi de învăţare şi tulburări de limbaj, cu tulburări socio-afective sau de comportament sunt 

integraţi în şcolile de masă unde pot beneficia de servicii educaţionale de sprijin. 

Principiile cheie ale incluziunii și integrării 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.  

Copilul cu CES este: 

• cu dificultăţi uşoare de învăţare  

• cu dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu, schemă corporală) 

• cu deficienţe mintale uşoare/asociate/severe (spre exemplu copiii cu sindrom Down) 
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• cu deficienţe senzoriale (vizuale, auditive) 

• cu deficienţe locomotorii  

• cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu dislexie, disgrafie, discalculie) 

• cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD sau cu autism) 

 

La nivelul clasei profesorul trebuie să aibă în vedere: 

- schimbarea mentalității copiilor în legătură cu elevii cu nevoi speciale; 

- cultivarea toleranței, a respectului, a rsponsabilității, a altruismului în rândul copiilor;  

- crearea unui climat afectiv pozitiv, stimulativ pentru învățare; 

- folosirea întăririi pozitive, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

- oganizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea;  

- folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere. 

La nivelul clasei profesorul trebuie să aibă în vedere: 

- schimbarea mentalității copiilor în legătură cu elevii cu nevoi speciale; 

- cultivarea toleranței, a respectului, a rsponsabilității, a altruismului în rândul copiilor;  

- crearea unui climat afectiv pozitiv, stimulativ pentru învățare; 

- folosirea întăririi pozitive, astfel încât să fie încurajat şi evidenţiat cel mai mic progres; 

- adaptarea metodelor şi mijloacelor de învăţare, evaluare; 

- oganizarea unor activităţi de grup care să stimuleze comunicarea;  

- folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului şi nivelului lui de înţelegere. 

Competențele utile profesorului din școala integrativă sunt: 

- Să realizeze că răspunde de fiecare copil din clasă.  

- Să cunoască diferite strategii de instruire şi să ştie să le folosească eficient.  

- Să lucreze în echipă cu părinţii şi cu alti profesionisti care se ocupa de copil. 

- Să perceapă lucrul cu fiecare membru al clasei ca pe o oportunitate de perfecţionare profesională 

şi nu ca problemă pe care el sau alţii o au de rezolvat. 

- Să fie flexibil şi să demonstreze un grad ridicat de toleranţă. 

CONCLUZII 

Perspectiva integraţionistă a avut câştig de cauză şi a luat amploare şi în cadrul învăţământului românesc. 

Pe acest fond, au apărut o serie de prevederi legislative menite să sprijine procesul de integrare a copiilor 

cu CES în învăţământul de masă. Dificultăţile în implementarea acestor prevederi şi, în general, în derularea 

procesului de integrare sunt la ora actuală foarte complexe. Astfel: 

• dificultăţi datorate lipsei de comunicare între specialiştii care, în mod teoretic, ar trebui să facă 

echipă şi să lucreze în parteneriat; 

• dificultăţi datorate bazei materiale precare de care dispun şcolile;  

• dificultăţi datorate carenţelor din pregătirea didactico-metodică a profesorilor; 

• dificultăţi datorate curriculum-ului prea încărcat şi efectivelor numeroase de elevi;    

• dificultăţi datorate existenţei şi perpetuării atitudinilor şi comportamentelor stereotipe faţă de copiii 

cu CES etc.  
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PROVOCĂRI ȘI SOLUȚII ÎN DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚILOR MATEMATICE ÎN 

MEDIUL ON-LINE 

Bârsan Georgiana Viorica  

Grădiniță cu P.P. nr 18, Focșani,jud.Vrancea 

 

    Declararea pandemiei la nivel global și starea în care ne aflăm ne-a forțat să fim părtași ai unei schimbări 

radicale care presupune adevărate revoluții, șocuri în structura sau funcționarea organizației prin regândirea 

utilizării tehnologiei și implicit, a funcționării organizației dar și restructurarea organizării, structurii și 

culturii școlii.Aceste schimbări ne-au determinat să abordăm procesul didactic dintr-o altă perspectivă 

prin înlocuirea în totalitate a interacțiunilor face-to-face cu preșcolarii și colegii cu întâlnirile mijlocite de 

aplicațiile din mediul virtual. Trecerea de la procesul instructiv-educativ desfășurat în cadrul grupului 

educațional și bazat pe relații psihologice directe, nemijlocite, de tipul față-în-față, la derularea activităților 

didactice, exclusiv prin mijloace moderne de comunicare online, poate conduce la schimbări perceptive ale 

paradigmei educaționale. 

    În acest context,am acceptat aceste provocări căutând soluții prin care să reușim să fim în contact 

permanent cu preșcolarii,dar și cu părinții, să răspundem nevoii lor  și să adaptăm curriculum preșcolar prin 

utilizarea platformelor educaționale puse la dispoziție de ministerul educației prin utilizarea instrumentelor 

de lucru on line pentru asigurarea continuității procesului de predare-învățare  și formarea competențelor 

specific pentru fiecare nivel. 

    La precolari activitățile matematice sunt cuprinse în Domeniul științe și prevăd o serie de competențe pe 

care preșcolarul trebuie să le aibă însușite la sfârșitul grădiniței. Prin  intermediul activităților matematice 

preșcolarul este pus în situația de a deveni conștient de propria gândire ,de ăști “ce face” și “ pentru ce face” 

de a se exprimă în mod obiectiv.Înainte de a cunoaște numerele natural,copilul trebuie să stabilească 

contacte nemijlocite cu mulțimile de obiecte ,să le descopere proprietățile caracteristice ,să stabilească 

relații între ele și să efectueze diverse operații din care să rezulte noi mulțimi cu noi proprietăți(clasificând 

jucăriile după formă, culoare și după mărime). 

   Dintre activitățile pe care le-am propus și le-am desfășurat cu copiii ținând cont de nivelul de dezvoltare 

al preșcolarilor și specificul grupei cele mai atractive au fost: 

-raportarea numărului la cantitate cu” material de prin casă”.  
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-sortare după culori-"Coșulețul fermecat"➡Dezvoltă imaginația, spiritul de observație și simțul culorilor 

-va alege o jucărie, 

-va spune ce culoare este; 

-va așeza jucăria la culoarea corespunzătoare; 

-va denumi grupa, exemplu "grupa cuburilor roșii sau grupa cuburilor albastre". 

  La complicarea jocului  am pus o jucărie la o culoare necorespunzătoare "Ce am greșit? sau “Găsește 

intrusul!”. 

 

-Poziții spatiale➡Verbalizarea ajută la fixarea conceptului 

 

 Predarea on-line este o adevărată provocare atât pentru profesori cât și pentru elevi. 

Școală online în perioada izolării este un moment de reflecție și reformare pentru educația 

românească.
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Stresul, boala secolului 

 

Prof. Tufescu Cătălin Vasile 

Liceul Tehnologic Răchitoasa 

 

 Ca preocupare practică în sensul cunoaşterii de sine şi de altul, psihologia a apărut odată cu omul, 

cu dezvoltarea contactelor interumane. În chip firesc,oamenii nu au aşteptat constituirea unei ştiinţe 

psihologice pentru a-şi pune întrebări cu privire la viaţa sufletească,la comportamentul semenilor, la relaţiile 

interpersonale,la însuşirile personale etc.Din răspunsurile date la asemenea întrebări s-a născut o psihologie 

empirică,fixatăşitransmisă mai întâi pe cale orală, în care s-au condensat opinii şi observaţii ocazionale de 

viaţă cotidiană.  

 Psihologia se ocupă cu studiul şi descoperirea legilor care guvernează procesele şi fenomenele 

psihice, activitatea psihică în general. În alţi termeni psihologia este ştiinţa care se ocupă cu desrierea şi 

explicarea fenomenelor şi însuşirilor psihice verificabile.  

 Ea este una dintre disciplinele fundamentale care se ocupă de om, de studiul acestuia ca 

fiinţăindividualăşisocială. Prin sistemulsău psihic, omul se deosebeşte esenţial de celelalte fiinţe,devine 

capabil nu numai de a se adapta mediului, ci şi de a-l transforma, de a-l modela în raport cu trebuinţele şi 

interesele, scopurile sale, principalele note definitorii ale umanului legându-se cu precădere de psihic.    

Stresul, numit şi boala secolului, este una din cele mai mari disfuncţionalităţi care    apare pe 

parcursul activităţilor de zi cu zi; pentru că oamenii au rareori posibilitatea de a influenţa evenimentele 

stresante, tot ce pot face este să-şi însuşească nişte strategii adaptative care să-i facă mai rezistenţi la 

agresiunile psihice şi mai eficienţi în activitatea profesională.  

Uneori, stresul profesional este considerat ca un element pozitiv, ca efect benefic asupra 

performanţelor; în condiţiile în care o exigenţă a mediului profesional  este motivantă pentru individ, 

aceasta acţionează ca un factor de stres  pozitiv. În acelaşi timp, dacă o constrângere este percepută ca 

neplăcută, dificilă şi  se manifestă permanent, ea poate conduce la stres şi la efectele sale negative. 

Stresul, ca proces de mobilizare şi apărare a organismului în faţa unor situaţii neaşteptate, se 

concretizează în reacţii extrem de diferite de la un individ la altul şi de la o situaţie la alta. Răspunsurile 

sunt deci individuale şi nu neapărat negative. Există persoane pentru care stresul este „sarea şi piperul 

vieţii", factor puternic, energizant. Aceste persoane dispun nativ sau şi-au dezvoltat prin antrenament 

rezistenţa la stres. 

În condiţiile de normalitate, psihologii trebuie să-şi găsească echilibrul şi răspunsuri noi faţă de 

situaţii noi. Stresul nu este neapărat un efect negativ şi, de aceea, poate constitui o greşeală concentrarea 

doar asupra efectelor sale patologice. Un  nivel moderat de stres poate fi chiar un important factor 

motivaţional sau poate fi un instrument în dobândirea unei adaptări dinamice de  noi situaţii.  

Termenul stres provine din cuvântul omonim englez (stress), care în limba de origine înseamnă 

constrângere, forţă, solicitare. Prin stres desemnăm orice stare de tensiune creată, de agresiune provenind 

din mediul extern sau intern, faţă de care organismul se apără pe calea unor reacţii de adaptare. 

 Noţiunea de stres a devenit un fapt cotidian. Stresul însoţeşte orice activitate în care omul este 

implicat, aceasta ca rezultantă posibilă a unui conflict ce poate fi generat de activitatea în sine şi cel care o 

prestează. Vorbim astfel despre stresul vieţii de zi cu zi, al mediului ambiant, familial, profesional, şcolar. 

Stresul este reacţia pe care oamenii o pot avea atunci când simt că nu se pot adapta solicitărilor şi 

presiunilor cărora trebuie să le facă fata în viaţa de familie, personală sau la locul de muncă. Solicitările nu 

conduc neapărat la stres. Ele pot stimula succesul care conduce satisfacţia în muncă. Problemele apar atunci 
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când solicitările sunt prea mari şi pe termen lung sau acţionează din mai multe direcţii; unele persoane îşi 

pot pierde controlul ceea ce conduce la stres. 

Stresul şi mecanismele implicate în apariţia stresului. 

În general, sunt posibile trei perspective asupra stresului în funcţie de accentul pus pe situaţia stresantă, 

răspunsulla stres sau interacţiunea dintre stimul şi răspuns, persoană şi mediu. 

• Prima perspectivă considerată că stresul este inerent stimulilor sau situaţiei. 

Aceşti stimuli se numesc stresori sau factori stresanţi. O situiaţie conflictuală sau frustrantăeste un factor 

stresant. Factori stresanţi sunt şi zgomotul, aglomeraţia, evenimentele negative şi/sau pozitive de viaţă, 

supraîncărcarea muncii şi altele. Totuşi,sepoate foarte uşor observa diferenţele individuale în reacţia la 

stres: aceeaşi situaţie va apare stresantă pentru un subiect şi neutră pentru altul. Dacă socotim căstresul este 

inerent stimulilor nu putem explica răspunsul diferit al indivizilor la situaţiile stresante.  

• Definirea stresului prin accentul pus pe reacţia sau răspunsul organismului a câştigat teren  

odată cu cercetările de largă circulaţie ale lui H. Selye. Din această perspectivă,stresul este suma reacţiilor 

nespecifice ale organismului la solicitările extreme. 

 Dealtfel, Selye a fost celcare a inpus noţiunea de „ stres”. El a observat că agenţii nocivi din mediu 

care acţionează asupra organismului provoacă atât modificări specifice lor, cât şi o serie de efecte care nu 

le sunt caracteristice ( ex. Reacţii de apărare, leziuni la nivelul unor organe interne, modificarea parametrilor 

sistemului nervos etc.). Stresul biologic, descris iniţial ca sindromgeneral de adaptare se referă la o stare a 

organismului manifestată prin reacţii nespecifice, ca răspuns la agenţi nocivi. 

 Tot Selye este cel care a făcut distincţia între stresori, ca agent cu influenţe nocive asupra 

organismului şi stres, ca stare resimţită în urma acţiunii unuia sau mai multor stresori. Mai mult, pentru a 

face diferenţa între manifestările pozitive ( ex. mobilizare ) şi negative (ex. consum nervos excesiv ) ale 

stresului, Selye introduce termenii de eustres ( stres pozitiv ) şi distres ( stres negativ ). 

• Din punct de vedere psihologic, pare mai adecvată o definiţie cognitivă asupra stresului. 

Din această perspectivă,stresulnu rezidă nici în situaţia stresantă,nici în răspunsul la stresori ci în 

interacţiunea dintre persoana umană şi situaţia stresantă. Mai exact,stresul apare ca o discrepanţă 

perceptuată subiectiv între solicitări şi autoevaluarea capacităţilor proprii. Este consideratăcea mai 

complexăabordare, în care nu se mai acordă factorilor stresanţi conotaţii de nocivitate egale pentru toţi 

oamenii, şi în care personalitatea are rol de moderator între stresori şi reacţiile pe care aceştia le provoacă.  

Stresul poate fi cauzat de diferiţi agenţi stresori atât la locul de muncă, cât şi în afara acestuia. El 

poate avea diferite cauze şi diferite forme de manifestare. Unele persoane se pot adapta mai bine la agenţii 

stresori, altele mai puţin, în funcţie de personalitate şi circumstanţe. Stresul poate avea o varietate de cauze, 

printre care se numără frustrarea, supraaglomerarea, temperaturile extreme sau incapacitatea de a ieşi dintr-

o situaţie de aparent pericol. 

Tipul de reducere sau anihilare a stresului, prin abordarea individuală în managementul stresului, 

pune accent pe cunoaşterea şi înţelegerea stării de stres, astfel încât, atitudinea individului să se 

modifice, din una fatalistă şi pesimistă, în conştientă şi pozitivă. Primul demers îl constituie antrenamentul 

cognitiv pentru adaptarea la stres. 

Fiecare cadru didactic trebuie să cunoască factorii care conduc la stres (agenţii stresori), cum poate 

fi identificat acesta şi ce se poate face pentru eliminarea sau reducerea lui. Lucrând împreună cu elevii şi 

utilizând tehnici moderne de recunoaştere şi de redresare,  pot fi evitate aceste probleme. 
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MANAGMENTUL CONFLICTELOR 

MÉSZÁROS MELINDA 

Școala Gimnazială „Bálint Vilmos” Tomești 

 

Nu se poate imagina o societate sau o şcoală care funcţionează perfect, fără conflicte. Conflictele 

sunt o componentă naturală, inseparabilă vieţii umane. Însă ele aduc dascălilor noi provocări, deschid noi 

orizonturi spre investigare, inovare, profesionalizare. 

 În definiţia clasică conflictul reprezintă o opoziţie deschisă, o luptă între indivizi, grupuri, clase 

sociale, partide, comunităţi, state cu interese economice, politice, religioase, etnice, rasiale etc. divergente 

sau incompatibile, cu efecte distructive asupra interacţiunii sociale.   

Conflictele - în accepţiunea modernă - există atunci când două părţi (persoane sau organizaţii) aflate 

în interdependenţă sunt aparent incompatibile din cauza percepţiei diferite a scopurilor, valorilor, a 

resurselor sau a nevoilor. Această perspectivă bazată pe interdependenţa părţilor relevă şi necesitatea 

controlului asupra tipului de interacţiune psihosocială a părţilor. 

a) Conflicte dintre elevi 

Cele mai multe conflicte sunt legate de următoarele surse : 

- Atmosfera competitivă a procesului educaţional;  

- Intoleranţa scăzută la frustrare; 

 - Abilităţi comunicative scăzute;  

- Incapacitatea exprimării emoţiilor negative;  

- Dorinţa de afirmare cu orice preţ;  

- Invidia, antipatia reciprocă;  

- Lupta pentru dominarea grupului;  

- Lipsa priceperilor de rezolvare a conflictelor;  

- Agresiunile nemotivate din partea colegilor, criticile aduse familiilor lor, agresarea prietenilor;  

- Aroganţa, minciunile şi ridiculizarea aspectului fizic.  

În soluţionarea acestor conflicte un rol determinant îl are profesorul. El trebuie să fie un pacifiator care 

utilizează, însă, constructiv conflictul în vederea atingerii finalităţilor educaţionale stabilite. Acest scop 

poate fi atins doar cunoscând, cauzele iniţiale concrete ale conflictului apărut. 

Utilizarea repetată şi consecventă a tehnicilor de rezolvare a conflictelor de către profesori va face 

ca elevii să fie capabili, după un timp, să-şi rezolve singuri conflictele şi să nu le aducă de fiecare dată în 
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faţa profesorului. Acest lucru are efecte benefice asupra atmosferei din clasă, contribuind la crearea unei 

comunităţi educaţionale în care elevii se sprijină unii pe alţii  

b) Conflictele dintre profesori 

Conflictele dintre profesori sunt determinate, în special de: lupta pentru obţinerea unor avantaje (de 

exemplu, obţinerea salariului a gradului didactic etc);  lupta pentru obţinerea unor funcţii de conducere (şef 

de catedră sau de comisie metodică, membru în consiliul de administraţie, director adjunct, director); 

�dorinţa de a-şi satisface propriile interese (program de lucru select); dorinţa de a fi rmare (obţinerea de 

premii de către elevii lor care participă la diverse concursuri şcolare). Nu lipsesc însă nici cauze cum sunt: 

existenţa unor convingeri şi opinii diferite, a unor valori diferite, deosebirile în plan temperamental şi 

cultural. Conflictele dintre profesori pot fi de natură personală sau profesională.  

c) Conflictele dintre cadrele didactice şi elevi 

Conflictele dintre profesori şi elevi au la bază cauze multiple, printre care: 

 - Nerezolvarea unor stări mai vechi, pe fondul cărora se acumulează noi tensiuni.  

- Stimularea, aprecierea inegală practicată în activitate. 

- Supraîncărcarea cu sarcini nediferenţiate, corelată cu evaluarea incorectă.  

- Evaluarea subiectivă a cunoştinţelor şi a comportamentului afectiv-atitudinal.  

- Acordarea unei importanţe sporite informativului şi mai puţin formativului.  

- Nevalorificarea preocupărilor elevilor de studiu independent, de afirmare a creativităţii, de completare a 

cunoştinţelor prin activităţi extraşcolare. 

- Redusa diversificare a metodelor activ-participative şi de implicare efectivă a elevilor în activitatea de 

predare – învăţare. 

 - Folosirea abuzivă a muncii frontale care blochează afirmarea unor elevi. 

- Aplicarea insuficientă a variatelor forme şi reţete de comunicare cu toţi elevii.  

- Afirmarea subiectivă a exigenţei. 

- Neacceptarea unor opinii opuse sau modificate exprimate de elevi. 

- Recurgerea la autoritate în rezolvarea unor probleme care se ivesc. 

- Pasivitatea sau amânarea rezolvării unor probleme. 

- Nestăpânirea unor nemulţumiri  

- Neadaptarea la evoluţia dezvoltăriielevilor, la particularităţile de vârstă. 

- Elevii nu cunosc consecinţele neparticipării la activităţi. 
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- Neutilizarea relaţiilor de comunicare în afara lecţiilor, în cadrul activităţilor extraşcolare pentru 

comunicare, cunoaştere, stimulare, rezolvare de probleme.  

- Slaba comunicare cu părinţii pentru cunoaşterea evoluţiei elevilor şi stabilirea unui parteneriat în 

soluţionarea tensiunilor ivite. 

- Analize, aprecieri eronate, subiective ale comportamentului elevilor. 

- Stil permisiv sau, dimpotrivă, autocratic, rigid 

- Pentru a evita apariţia acestor tipuri de conflict, profesorul nu trebuie să-şi utilizeze puterea în mod 

discreţionar, cu scopul de a evidenţia lipsa de putere a elevilor. Autoritatea profesorului trebuie să se 

manifeste constructiv prin crearea unui mediu propice învăţării, prin menţinerea ordinii şi prin evidenţierea 

a ceea ce este mai bun din elevi. În schimb, autoritarismul solicită implicit supunere oarbă şi conformismul 

din partea elevilor. Deşi pare eficient, autoritarismul rezolvă problemele doar pe termen scurt şi doar 

superficial, întrucât conflictul cu elevii şi ostilitatea acestora se vor menţine. De aceea, trebuie gândită şi 

realizată exercitarea autorităţii, dar fără a cădea în autoritarism. 

d) Conflictele între părinţi şi cadrele didactice 

Principalele cauze ale acestor conflicte sunt: 

• Comunicarea defectuoasă ca urmare a neînţelegerilor sau numărului mic de contacte pe parcursul unui an 

şcolar; 

• Conflictul de valori şi lupta pentru putere: părinţii au prejudecăţi bazate pe experienţele lor anterioare sau 

nu le este clar care este rolul profesorilor în viaţa copiilor. 

Îmbunătăţirea relaţiilor cu părinţii prin diminuarea posibilităţilor apariţiei unor conflicte presupune : 

• Informarea periodică, în scris sau verbală, a părinţiilor în legătură cu realizarea obiectivelor educaţionale, 

cu reliefarea progreselor înregistrate de copilul lor. 

• Creşterea numărului de contacte în care solicitaţi părinţilor sugestii şi opinii  

• Familiarizarea cu ideile diferite ale părinţilor privind desfăşurarea procesului de învăţământ şi explicarea, 

pe înţelesul lor, a demersului educaţional care a generat diferenţele de opinii. 

În cazul conflictelor este raţional ca problemele să fi  discutate cu fiecare dintre părţi separat,  

deoarece experienţa a stabilit că punerea celor două părţi faţă în faţă nu face altceva decât să acutizeze 

confruntarea. 
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Figuri emblematice ale voluntariatului românesc – 

Regina Maria al României și doamna Collette Lahovary – Plagino 

     

                                                   Kovács Károly  

 Școala Gimnazială „Teleki Domokos” Gornești, județul Mureș 

 

 Un loc special în cadrul activităților de  voluntariat din România este ocupat de către Regina Maria 

al României și doamnele din înalta aristocrație care au urmat exemplul Mariei al României, în frunte cu 

Collette Lahovary – Plagino.          

Dacă Regina Maria al României a avut un rol foarte important în organizarea serviciului de Cruce Roșie, 

care se afla sub Înaltul Său Patronaj, Collette Lahovary – Plagino a avut un rol important în dinamizarea 

Crucii Roșii Românești. 

 Prima misiune asumată de Regina Maria a fost organizarea și coordonarea serviciului de ambulanță 

care prelua răniții de pe front și îi transporta în barăcile respectiv spitalele aflate lângă linia frontului. Regina 

Maria vizita zilnic aceste barăci în care erau tratați răniții respectiv în care erau bolnavii de tifos. 

 Cea mai impresionantă caracterizare al Reginei Maria l-a făcut contele de Saint – Aulaire, ministrul 

Franței la București: „În fiecare dimineață, Regina, în uniformă de infirmieră, însoțită de o doamnă de 

onoare și de un grup de brancardieri voluntari se duce la gară pentru a-i primi pe răniți. Și ceea ce este fără 

îndoială cel mai greu, depășește oboseala unei zile nu de opt ore ci a unei zile care se întinde până noaptea 

târziu, cu șaisprezece, șaptesprezece sau optsprezece ore de muncă. Pe cât de respingătoare pe atât de 

periculoasă în mijlocul emanațiilor infecte ale cangrenelor. Când este vorba de Regina nu ne referim la 

curaj, curajul presupune teamă și energia de a  învinge, sentiment necunoscut pentru o suverană a cărei 

îndrăzneală aduce a invulnerabilitate”. 

 În total, Crucea Roșie a organizat în țara noastră 58 de spitale de campanie, în care au fost îngrijiți 

peste 150.000 de răniți. De asemenea, Crucea Roșie Română a asigurat hrana pentru militari și refugiați, 

precum și pentru populația din zonele afectate de lupte. 

 În anii războiului Crucea Roșie Română a facilitat corespondența dintre prizonierii de  război și 

familiile lor. De asemenea, a trimis pachete cu mâncare, medicamente și haine prizonierilor români. Regina 

Maria împărțea cu dărnicie soldaților ciocolată, țigări cât și icoane  având un rol decisiv în ajutorarea 

spirituală a soldaților. 

 Crucea Roșie Română, sub Înaltul Patronaj al Reginei Maria, și-a continuat activitatea și după 

încheierea războiului. Au fost organizate cantine care funcționau 24 de ore din 24 și care îi hrăneau pe foștii 

prizonieri care se întorceau acasă de pe front. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

86 

                                                            
 

 Un rol important în dinamizarea Crucii Roșii Române, l-au avut doamnele din înalta 

aristocrațiecare au urmat exemplul Mariei al României și s-au implicat în această activitate. 

 Un bun exemplu în acest sens este cel al Collettei Lahovary – Plagino, fiica diplomatului Alexandru 

Lahovary și soția sportivului George Plagino, membru al Comitetului Olimpic Internațional. 

 Collette Lahovary – Plagino a urmat cursuri de infirmieră, ea muncind timp de patru ani ca 

voluntară în cadrul Spitalului Brâncovenesc. Aici, Collette Lahovary – Plagino a avut grijă de primii răniți 

care soseau de pe fronturile unde lupta Armata Regală Română. În toamna anului 1916, Collette Lahovary 

– Plagino a devenit șefa unei echipe de infirmiere care se ocupau de cei transportați cu un tren sanitar. Din 

primăvara anului 1917, ea a început să aibă grijă de bolnavii de tifos, de răniți, bolnavi și invalizi, iar după 

sfârșitul războiului a avut grijă de orfanii de război. 

 Pentru munca sa, Collette Lahovary – Plagino a refuzat să fie plătită, ea a acceptat doar rația de 

mâncare care i se oferea. 

 A fost decorată atât în România cât și în Franța, cu Crucea Regina Maria respectiv cu Croix de 

Guerre și Medaille de la Reconnaissance Francaise. 
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ÎN FIECARE ZI, O FAPTĂ BUNĂ 

 

Prof. Rusan Oana-Raluca 

Şcoala Gimnazială Nr.195, Bucureşti 

Prof. Rusan Gabriel-Tiberiu 

Şcoala Gimnazială Nr. 36 “D. Ştiubei”, Constanƫa 

 

 

Motto: “Să laşi pe unde treci însemn 

Că ai facut şi tu un bine. 

(...) Tu să ridici prin munca ta, 

Şi gândul tău un monument.” 

(Demostene Botez,“Îndemn”) 

 

 

 Învăƫăturile creştine ne îndeamnă să fim buni unii cu ceilalƫi, generoşi, mai ales în preajma 

sărbătorilor, să ne întoarcem faƫa către ceilalƫi, către cei mai puƫin avantajaƫi de soartă. 

 Am crescut cu aceste idei, cu sfaturi primite de la părinƫi sau din lecturile pe care le-am parcurs de-

a lungul timpului. Ne amintim cu drag de poezia lui Demostene Botez intitulată sugestiv “Îndemn”. După 

cum sugerează titlul, suntem îndemnaƫi la a reflecta în privinƫa faptelor noastre bune, a gesturilor, a 

gândurilor  care se îndreaptă spre cei nevoiaşi. În completarea ei, ne vine în minte titlul unui alt volum, de 

data aceasta o culegere  de 28 de poveşti moralizatoare scrise de autori diferiƫi:” În fiecare zi o faptă bună”.  

Îndemnul este mai mult decât clar: să avem grijă să realizăm o colecƫie de fapte bune, pentru fiecare zi câte 

una. 

 Intorcându-ne în timp, rememorăm gesturile părinƫilor care nu lăsau să treacă timpul fără să aibă 

grijă de un vecin, un copil sărman de pe stradă, un bătrân. 

  Observăm astăzi că aceleaşi idei care pot părea unora comuniste, învechite sunt din ce în ce mai 

prezente în vieƫile noastre pe toate reƫelele de socializare, pe toate canalele media. Pe tot parcursul anului , 

se desfăşoară campanii diverse de într-ajutorare a persoanelor aflate în dificultate 

(boli, calamităƫi etc.). 

 În plus, seria de publicaƫii care continuă să îndemne populaƫia, şi, mai 

ales, pe copii, să demonstreze valorile creştine este în creştere. Ne vom limita la amintirea uneia singure, 

apărute în anul 2019, “365 mici gesturi de bunătate. Fă o faptă bună în fiecare zi” de Helen Exley.  După 

cum lesne se poate remarca, deşi despart cele două cărƫi peste treizeci de ani, titlurile sunt similare, ideea 

fiind aceeaşi: faptele bune trebuie făcute mereu, nu doar de sărbători. 

 O poveste orientală intitulată “Vecinul”,  despre care am aflat de curând citind cursul de Educaƫie 

etică “Învăƫând să Trăim Împreună”, scoate în evidenƫă ideea de a avea grijă de vecinul nostru mai sărac 

(pag.137). Este o obligaƫie morală a omului bogat să verifice dacă vecinul său trăieşte în lipsuri (“Este deja 

o săptămână de când vecinul tău şi familia sa sunt fără grâu şi orez. A  încercat să cumpere ...de la o băcănie, 

dar băcanul a refuzat să îi mai dea pe datorie...familia este fără vreo bucăƫică de mâncare”), putând fi tras 

la răspundere din acest motiv: “Pentru asta sunt şi mai nemulƫumit. Cum să nu-ƫi cunoşti propriul vecin? 

Şapte zile de dificultăƫi au trecut  şi tu îmi spui că nu ştiai de asta. Ei bine, dacă ai fi ştiut şi, totuşi, l-ai fi 

ignorat în ciuda acestui fapt, atunci nici măcar nu ai fi un musulman”. Ayatullahul a poruncit atunci marelui 

Mujtahid să ducă din toate felurile de mâncare vecinului său, să stea cu el la masă ca să nu se ruşineze şi  
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i-a dat  o sumă pe care să o pună sub pernă sau sub covor, pentru ca acesta să nu se simtă umilit. 

 Odată patternul familial stabilit, am pornit la drum pe aceleaşi cărări ale vieƫii, realizând fapte prin 

care s ăputem fi de ajutor celor din jurul nostru.                                                                                                                                                                         

 Fiind un dar şi o responsabilitate, copiii “învaƫă din ceea ce trăiesc”. Ca profesori-diriginƫi, 

considerăm că este de datoria noastră să le insuflăm educabililor, alături de părinƫi, valorile morale. Empatia, 

una dintre valori, trebuie cultivată cu precădere în şcoli.  Poveştile moralizatoare, precum “Cerşetorul” 

(pag.128), arată faptul că putem oferi orice oamenilor, chiar şi o strângere de mână: “El a murmurat, a 

implorat ajutorul meu… Nu aveam nimic la mine....Zăpăcit, confuz, am strâns acea mână murdară şi 

tremurândă din inimă”. Răspunsul cerşetorului ne-a impresionat: “Şi asta este pomană, frate”. Astfel, 

naratorul-personaj a înƫeles că “primisem milostenie de la fratele meu”. Alte mesaje de pe reƫelele de 

socializare ne sfătuiesc să oferim celor din jur un zâmbet, deoarece nimeni nu este atât de sărac încât să nu 

poată oferi unul. Iată de ce, anual, elevii sunt implicaƫi în diferite campanii de într-ajutorare a semenilor: 

donaƫii în bani pentru colegul Vlăduƫ, un băiat cu grave probleme de sănătate, pentru colegul Mihăiƫă, 

băiatul în scaun cu rotile care a suferit arsuri la “Colectiv”, donaƫii în cărƫi pentru biblioteca şcolii, cadouri 

pentru elevii de la Şcoala Specială Nr.3, Bucureşti, campania “Zâmbetul din cutie” etc. 

 Aşadar, “dăruind, vei dobândi” ( N.Steinhardt). 
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Sarcini de lucru de tip „teorie aplicată”  în cadrul lecțiilor de limba română în vederea susținerii 

învățării conștiente și în acord cu noua programă 

 

Prof. Pohoata Lucretia 

Şcoala Gimnaziala Baisesti, Suceava 

 

Orice strategie didactică este rezultatul interacţiunii mai multor procedee, fiind o succesiune de 

operaţiuni, care urmăresc multiple obiective didactice. De aceea, alegerea unei strategii se face în funcţie 

de anumite criterii cum ar fi: particularităţile de vârstă şi individuale, conţinutul informaţional şi situaţia 

concretă. Strategia didactică nu este doar o simplă tehnică de lucru, ci este o manifestare şi expresie a 

personalităţii cadrului didactic, oglindind tehnica de lucru şi concepţia celui care o utilizează. Strategiile 

didactice sunt realizate cu ajutorul metodelor de predare şi învăţare şi vizează procesul de instruire în 

ansamblu şi nu o secvenţă de instruire. 

 

Metode moderne  

Dintre metodele moderne, utilizate la orele de Limba română, le amintim pe următoarele: 

- Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: Brainstorming-ul, 

Explozia stelară, metoda Pălăriilor gânditoare, Sinectica, Tehnica 6/3/5, metoda Philips 6/6, metoda Frisco; 

- Metode de predare - învăţare interactivă : metoda predării - învăţării reciproce, metoda 

mozaicului, metoda „Schimbă pereche", metoda piramidei, problematizarea de grup; 

- Metode de fixare, consolidare şi evaluare : aplicaţia Kahoot,  Tehnica Lotus, 

Organizatorul grafic, Hărţile conceptuale, Pânza de păianjen, Diagrama Venn, Metoda Ciorchinelui, 

R.A.I.(Răspunde, aruncă, interoghează!) 

 

Iată câteva exemple de metode moderne care vizează sarcini de lucru de tip teorie aplicată: 

 

Aplicaţia Kahoot – importanţa utilizării: 

-Interactivitate (dezvoltarea creativităţii, perspicacităţii, atenţiei şi distributivităţii); 

-Feed-bach imediat pentru elev şi profesor; 

-Reducerea factorului de stres; 

-Centralizarea şi stocarea rezultatelor; 

-Se elimină complet posibilitatea ca un elev să copieze; 

-Obiectivitatea evaluării rezultatelor. 

 

Tehnica 6/3/5 - este asemănătoare brainstorming-ului. Ideile noi se scriu pe foile de hârtie care circulă 

între participanţi. Această metodă de lucru, se numeşte 6/3/5 fiindcă grupul de lucru are 6 membri, care 

notează pe hârtie 3 soluţii fiecare, la o problemă dată timp de 5 minute.  

Etapele metodei: 

1.Împărţirea clasei în grupe de câte şase elevi fiecare; 

2.Formularea problemei şi explicarea modalităţii de lucru (elevii primesc fiecare o foaie de hârtie împărţită în 

trei coloane, unde vor nota soluţiile timp de 5 minute, apoi foile migrează de la stânga la dreapta până ajung 

la posesorul iniţial. Cel care a primit foaia colegului din stânga, citeşte soluţiile deja notate şi încearcă să le 

modifice în sens creativ, prin formulări noi, adaptându-le, îmbunătăţindu-le şi reconstruindu-le conţinutul. 

3.Analiza soluţiilor şi reţinerea celor mai bune ( se analizează datele obţinute, se discută şi se apreciază 
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rezultatele).  

Avantaje: 

-oferă elevilor mai puţin comunicativi, posibilitatea de a se exprima; 

-stimulează construcţia „idei pe idei"; 

-încurajează solidaritatea în grup şi competiţia între grupuri, îmbinând munca individuală cu cea de echipă. 

Dezavantaje: 

-constrângerea particularităţilor de a răspunde într-un timp fix; 

-elevii pot fi influenţaţi de răspunsurile anterioare; 

Exemplu: la clasa a VI-a 

Formaţi grupe de câte şase elevi. Alegeţi unul dintre verbele: a auzi, a vorbi, a vedea, a spune şi 

construiţi propoziţii în care să folosiţi pronume personale cu formă accentuată în cazul nominativ, apoi 

pronume personale cu formă neaccentuată în cazurile acuzativ şi dativ. Câştigă grupa care reuşeşte să scrie 

cele mai multe propoziţii în cinci minute. 

Caz N / accentuată          Caz Ac / neaccentuată Caz D / neaccentuată 

El aude cum cântă fetiţa. Auzindu-l cum strigă, m-a speriat.a Ii aud vocea mereu. 

 

Sau: împărţiţi-vă în grupe de 6 elevi . Alcătuiţi propoziţii în care să aveţi substantive de cele trei genuri: 

masculin, feminin, neutru. Câştigă cei care formulează în 5 minute  cele mai multe propoziţii. 

Metoda Mozaicului - sau metoda grupurilor interdependente sau în engleză ,,jigsaw puzzle"-ce 

înseamnă „mozaic", este o strategie bazată pe învăţarea în echipă. Fiecare elev are o sarcină de studiu în care 

trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea transmiterii informaţiilor asimilate celorlalţi 

colegi. 

Etape şi faze: 

Pregătirea materialelor de studiu; 

Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4-5 subteme; 

Organizarea colectivului în echipe de 4-5 elevi (în funcţie de numărul lor în clasă), astfel încât fiecare 

membru al echipei să aibă un număr de la 1 la 4 (5). Fiecare membru al grupelor va primi o fişă de învăţare 

(elevii cu numărul 1- fişa cu numărul 1, cei cu numărul 2 - fişa numărul 2 ş.a.m.d.); 

Constituirea grupelor de experţi (toţi elevii cu numărul 1 se adună într-un grup, cei cu numărul doi la 

fel ... şi se vor numi „experţi" care citesc tema grupului, discută între ei, hotărăsc modul în care vor preda); 

Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare, experţii predau celorlalţi colegi de grupă ceea ce au 

studiat; 

Evaluarea (faza demonstraţiei), când profesorul va răspunde întrebărilor la care experţii nu au ştiut să 

dea un răspuns şi corectează eventualele informaţii eronate. 

Avantaje: 

- dezvoltă interdependenţa dintre membrii grupului;  

- ameliorează comunicarea; 

Această metodă se aplică foarte bine pentru lecţiile de recapitulare la gramatică, unde fiecare membru 

al grupului a învăţat 4-5 faze ale lecţiei.  

Diagrama Venn Euler - este o metodă grafică folosită pentru a compara noţiuni, concepte, 

evenimente, personalităţi. Diagrama este formată din două cercuri care se suprapun parţial. În zona în care se 
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suprapun, se notează asemănările. Elevii pot lucra individual, în pereche sau echipă (învaţă prin colaborare). 

Metoda ciorchinelui:- reprezintă modelul sau ansamblul organizat al procedeelor sau modurilor de 

realizare practică a operaţiilor care stau la baza acţiunilor parcurse în comun de profesori şi elevi, care conduc 

în mod planificat şi eficace la realizarea scopurilor propuse. Este o tehnică menită să încurajeze elevii să 

gândească liber şi să stimuleze conexiuni de idei. Este o tehnică de căutare a drumului spre propriile 

cunoştinţe, evidenţiind propria înţelegere a unui conţinut. 

  Etapele metodei: 

- Pe mijlocul foii se scrie un cuvânt sau o propoziţie; 

- Elevii sunt invitaţi să scrie toate ideile care le vin în minte în legătură cu tema propusă; 

- Ideile (cuvintele) vor fi legate prin linii de noţiunea centrală; 

- Elevii lucrează pe grupe, fiecare grupă prezintă „ciorchina" proprie; 

- Se analizează fiecare „ciorchină" şi se efectuează una comună pe tablă dirijată de profesor. 

Prin acest exerciţiu se încurajează participarea întregii clase, fiind o metodă antrenantă care dă 

posibilitatea fiecărui elev să participe individual, în perechi sau grup. Solicită gândirea elevilor care trebuie să 

treacă în revistă toate cunoştinţele legate de tema propusă. Prin întrebări, profesorul dirijează gândirea elevilor, 

notează şi schematizează cunoştinţele teoretice. 

Avantaje: 

- nu se critică ideile propuse; 

- stimulează conexiunile dintre idei; 

- realizează asociaţii noi de idei; 

- caută căi de acces spre propriile cunoştinţe; 

- se încurajează participarea întregii clase. 

Metoda cubului - este o tehnică prin care se evidenţiază activităţile şi operaţiile de gândire implicate 

în învăţarea unui conţinut, care poate fi utilizat atât în etapa de evocare, cât şi în cea de reflecţie. Poate fi 

aplicată individual, în perechi sau grupuri mici pentru abordarea şi tratarea complexă a unei situaţii. Ea constă 

în următoarele:  

-elevii citesc un text sau realizează o investigaţie pe o temă dată; 

-li se solicită elevilor care au la dispoziţie un cub de hârtie sau carton să noteze pe  fiecare faţă a cubului câteva 

idei, conform instrucţiunilor; 

  Astfel,  pe cele şase feţe ale cubului, există instrucţiuni de tipul: 

DESCRIE ! COMPARĂ! ASOCIAZĂ! ANALIZEAZĂ! APLICĂ ! ARGUMENTEAZĂ! 

  Prin astfel de activităţi se realizează implicarea elevilor în înţelegerea unui conţinut informaţional. 

Important este ca elevii să realizeze sarcinile şi să înţeleagă sensul acestora pentru activitatea de învăţare. 

Pentru a oferi exemplul său, este bine ca profesorul să scrie şi el în timpul acestei activităţi, demonstrând astfel 

că este membru/ consultant/ observator/ participant al grupului sau al clasei.  

Avantaje:  

- permite diferenţierea sarcinilor de învăţare; 

- stimulează gândirea logică; 

 -sporeşte eficienţa învăţării (învaţă unii de la alţii).  

Exemplu:- recapitularea verbului la clasa a VI-a; 

Va fi împărţită  clasa în şase grupe, fiecare grupă rezolvând  exerciţiul de pe o faţă a cubului. 

DESCRIE verbul, definiţie, categorii gramaticale. 

COMPARĂ verbul cu alte părţi de vorbire. 

ASOCIAZĂ  fiecărui enunţ din coloana A, litera corespunzătoare din coloana B. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

92 

ANALIZEAZĂ morfologico-sintactic verbele din propoziţiile date. 

APLICĂ regula verbului a fi cu valoare predicativă. 

ARGUMENTEAZĂ că verbul este parte de vorbire flexibilă. 

 

Metoda „ Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat" vine în ajutorul dascălului oferindu-i posibilitatea de a 

folosi experienţa anterioară a elevului, atunci când predă noi informaţii. Aplicarea metodei presupune 

parcurgerea a trei etape: accesarea a ceea ce ştim, determinarea a ceea ce dorim să învăţăm şi reactualizarea a 

ceea ce am învăţat. 

Se lucrează pe grupe, fiecare grupă va nota câte o idee în prima coloană, coloana din mijloc va fi 

completată cu întrebări, iar coloana a treia cu răspunsurile întrebărilor din a doua coloană; 

Se face compararea a ceea ce ştiau înainte, cu ceea ce ştiu acum. 

Exemplu: la pronumele personal - clasa a VI-a. 

 

 

ŞTIU 

 

VREAU SA ŞTIU 

(DESCOPĂR) 

 

AM ÎNVĂŢAT 

(APLIC) 

 

-   pronumele   personal (persoana,       

numărul, genul        şi        funcţia 

sintactică); 

 

-alte       forme       ale pronumelui           

personal (accentuate                      şi 

neaccentuate); 

 - în ce cazuri sunt aceste forme; 

 

- se va completa un text 

cu formele  accentuate 

şi     neaccentuate     ale 

pronumelui personal; 

-se      va      analiza pronumele        

dintr-un text; 
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Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor 

Dobrescu Gabriela 

Liceul Tehnologic ,,Constantin Brâncuși”  Peștișani 

 

Activitatea de rezolvare  a problemelor cu ajutorul ecuațiilor, constituie o importantă cale de 

ușurare și aprofundare a diverselor domenii ale matematicii, dar și o legătură directă a matematicii cu viața 

reală. 

 In rezolvarea unei probleme cu ajutorul unei ecuații trebuie avute în vedere câteva etape:  

1. Stabilirea necunoscutei și notarea acesteia cu o literă, eventual x  

2. Alcătuirea ecuației corespunzătoare enunțului  

3. Rezolvarea ecuației  

4. Verificarea soluției  

5. Redactarea răspunsului 

1. Vârstele a trei copii sunt reprezentate prin 3 numere naturale consecutive. Cei trei copii au împreună 33 

de ani. Aflați care este vârsta fiecărui copil. 

2. Trei copii au împreună 120 lei. Știind ca al doilea are cu 20 de lei mai mult decât primul, iar al treilea cat 

primul și al doilea la un loc, aflați ce suma de bani are fiecare copil. 

3. Preturile unui caiet, unei cărți și unui stilou sunt numere direct proporționale cu 2, 10 și 7. Știind ca un 

elev plătește pentru toate trei suma de 19 lei, aflați care este prețul fiecărui obiect. 

4. Trei membri ai unei familii de iepuri au mâncat împreună 73 de morcovi. Tatăl a mâncat cu 5 morcovi 

mai mult decât mama. Fiul lor, Bunny, a mâncat cu 16 morcovi mai puțin decât mama. Câți morcovi a 

mâncat mama? 

5. Un camion parcurge distanta de 184 km in 4 ore. O parte din drum o parcurge cu viteza de 42km/h, iar a 

doua parte din drum cu o viteza de 50 km/h. ce distanta a parcurs cu prima viteza și ce distanta cu a doua 

viteza? 

6. După ce a fost dublată cantitatea de marfă, s-a constatat că mai lipseau 5 t până la a asigura cantitatea 

maximă de 20 t pe care o poate transporta camionul. Aflați cantitatea de marfă ce se afla la început în 

camion. 

7. Prețul unui stilou se majorează cu 15% și ajunge să coste 23 de lei. Aflați prețul inițial al stiloului. 

8. Un televizor s-a scumpit cu 10% din prețul pe care l-a avut inițial. După un timp televizorul s-a scumpit 

din nou cu 10% din noul preț, ajungând astfel să coste 1331 lei. Calculați prețul inițial al televizorului. 

9. După ce oferă nepotului 180 de timbre, bunicul rămâne cu 60% din numărul total de timbre pe care le 

avea. Ce număr de timbre avea inițial bunicul? 
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10. Andrei și Cristina i-au cumpărat un cadou fratelui lor. Andrei a contribuit cu 60% din prețul cadoului, 

iar Cristina cu restul de 80 de lei. Aflați prețul cadoului.
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COPIII  ȘI  FAPTELE  BUNE 

Cata- Vărgatu  Florentina - Andreea 

Colegiul Național Pedagogic C. SYLVA Timișoara 

 

 Vedem în jurul nostru tot mai multe persoane care fac acte de bunătate, dăruiesc ceva pentru 

fericirea altei persoane și nu cer nimic in schimb.  Fac acest gest pentru că își simt viața mai plină și se simt 

mai fericiți atunci când sunt altruiști. Specialiștii  au demonstrat că faptele bune  au numeroase beneficii 

emoționale și fizice. Experșți în neuroștiințe au afirmat ca bunătatea produce  modificări în creierul copiilor. 

Copiii învață ce e bunătatea nu atunci când li se vorbește despre ea sau când se gândesc la aceasta, ci atunci 

când o simt pe pielea lor, pentru că doar atunci vor dori să  repete gestul de a dărui. 

Beneficiile gestului de a dărui: 

1. Atunci când dăruiesc un obiect, copiii, devin mai fericiți, creează legăturile sociale și își dezvoltă  

încrederea în ei. Astfel, în mod frecvent, în rândul școlarilor mici,  prin puterea exemplului,  se  încurajează 

și mai mult actiunea de a darui în rândul celor de vărstă apropiată. 

2. Copiii  de aceeași vârstă sunt mai ușor acceptați în grupuri diferite, atunci când dăruiesc, apare 

sentimentul de apartenență la grup. 

3. Atunci când esti bun, organismul eliberează un hormon care ridică nivelul de fericire și scade stresul. 

4. Chiar si cele mai mici acte de bunatate duc la cresterea energiei si dau un sentiment de optimism si 

valorizare de sine, crescând respectul față de sine. 

5. Atunci când se implică în proiecte de întrajutorare a celor mai puțin norocoși ca ei, copiii încep să vadă 

viața dintr-o nouă perspectivă și să aprecieze lucrurile bune din viața lor. 

6.Învățându -i pe copii ce sunt bunătatea și compasiunea, le întărim un comportament pozitiv care . Aceștia 

simt că aparțin acelui mediu. Atfel scade agresivitatea verbală, fizică și emoțională.  

 Având ca punct de plecare beneficiile prezentate anterior, este necesar ca educația modernă sa 

depășească nivelul academic, pur formal al învățării. Cadrele didactice trebuie să pună accent pe a-i învăța 

pe copii bunătătea încă de mici pentru a putea deveni persoane încrezătoare si fericite, deoarece bunătatea 

este și va rămâne  un aspect definitoriu al unei vieți civilizate. 

Copiii pot învăța să facă fapte bune atât acasă, în sânul familiei, dar și la școală.  În calitate de 

dascăl, consider că este important să ne învățăm copiii cum să îi ajute pe cei din jur, așa cum pot,  deoarece 

, de multe ori  chiar și un simplu zâmbet poate aduce multă fericire în viața celor din jur.    

Pentru elevii din ciclul primar este mult mai ușor să facă fapte bune membrilor familiei, deoarece 

aceștia sunt persoanele cele mai apropiate și pe acestea le iubesc cel mai mult. La școală, este posibil să nu 

săvârșescă în mod natural fapte bune, gesturile lor fiind, de cele mai multe ori, săvârșite pentru că așa e 

bine, sau pentru că așa trebuie . Recomand încurajarea copiilor în a manifesta anumite gesturi față de colegii 

de clasă și față de învățători și profesor 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

96 

Putem ajuta elevii să realizeze fapte bune rugămdu-i să împrumute colegilor, atunci când se ivește 

ocazia, un stilou, o gumă de șters, o rezervă cu cerneală. De asemenea și munca în echipă, este un prilej de 

într-ajutorare. Lucrând în echipe, copiii simt că fac parte unui grup, sunt acceptați mult mai ușor, iar acest 

lucru îi încurajează în a lucra mult mai bine, în a- și ajuta colegii. Atfel se elimină anumite bariere în 

comunicare și relaționare și se elimină stresul. 

În cadrul orelor, noi dascălii le cerem frecvent copiilor să nu vorbească unii peste alții. Le explicăm  

elevilor, că atunci când toți știu răspunsul la o întrebare, întotdeauna este politicos sa îl lăsăm pe cel care 

vorbește primul să își termine discursul. Este posibil să aflăm  ceva ce nu știam. Dacă doresc să adauge 

ceva, trebuie să aștepte până le vine rândul . 

Știm, că în fiecare clasă există copii care învață mai greu, sau copii care rămân în urmă în timpul 

orei, din diferite motive. Ce putem noi face? Îi putem încuraja pe elevi, ca atunci când un coleg nu a înțeles 

cum să rezolve un exercitiu, poate ca alt coleg a prins ideea mai repede și îl poate ajuta, sau dacă a rămas 

în urmă să ceară ajutorul colegului de bancă.  

Se întîmplă, de multe ori, ca într-o clasă cu peste 25 de elevi, să existe  momente în care poate fi 

dificil să menșii liniștea, în special la ultimele ore cand copiii sunt obosiți. De aceea, la capitolul fapte bune 

intră și acțiunea de a nu deranja lecția. Trebuie să le explicăm elevilor, că făcând gălăgie, un copil nu numai 

că își supără învățătoarea/profesorul, dar întrerupe și procesul de învățare pentru colegii săi și pentru sine 

însusi. Tot o faptă bună, ușor de realizat, este atunci când învățătoarea are brațele pline. Copilul îi poate 

ține ușa deschisă pentru ca ceasta să intre sau ploate chiar să îi țină câteva obiecte. (Acest lucru este valabil 

și pentru colegii săi.) 

Spuneam anterior, că atunci când ne referim la fapte bune, un simplu zâmbet pe chipul unui coleg, 

de multe ori e suficient. La școală, putem încuraja copiii, ca tunci când simt sau văd că un coleg este trist, 

să încerce să îl inveselescă făcându-l mai întâi să râdă.  Acest gest este și o metodă bună de a-și face prieteni 

noi în rândul colegilor de clasă.  

Atunci când  un elev obține un calificativ mare, acesta este apreciat de colegii săi. Noi dacsălii, îi 

învățăm pe elevi că ei toți sunt o echipă, că nu luptă unii împotriva celorlalți. Pe acelasi principiu, dacă alt 

copil ia o notă mai slabă, copiii nu ar trebui să râdă de el, ci să îl întrebe dacă îl pot ajuta unde nu a înțeles. 

Știm cu toții că o bună colaborare între copii ajută la îmbunătățirea procesului de învățare și leagă prietenii. 

Cele prezentate anterior sunt fapte bune, ușor de realizat, simple, care nu durează mult, dar care pot 

ajunge foarte departe, unind grupul clasei. Sunt gesturi prin care copiii se pot apropia de colegii lor și își 

pot face prieteni mai ușor. 

Noi dascălii, prin puterea exemplului,  îi ajutăm pe copii să ACȚIONEZE, să facă mai multe 

FAPTE BUNE, la nivel de familie, la nivel de școală, la nivel de cartier, localitate. Îi ajutăm pe elevi să  se 
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implice în comunitate. Facem toate acestea pentru ei pentru că dorim să devină niște adulți compleți, 

proactivi, motivați și energici. Atfel vor mai mult, vor învăța mai bine și vor fi adevărați lideri de opinie! 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

98 

Să hrănim speranța împreună! 

Simedre Florina Hermina 

Liceul Teoretic Videle 

  Motto: „Nu toţi avem acelaşi talent, dar toţi ar trebui să avem şanse egale pentru a ne dezvolta propriul 

talent.”(John f. Kennedy) 

 Am analizat experiențele și atitudinile copiilor din medii diferite. Constatările, rezultatele arată 

că socio-economic diferențele sunt asociate cu o gamă largă de influențe asupra învățarii copiilor. 

Unele influențe se simt în interiorul școlii, inclusiv în clasă, unde mediul de învățare poate interacționa cu 

atitudinea copiilor față de școală. Altele apar în afara școlii, dar sunt totuși importante pentru învățare și 

dezvoltare. În aceste circumstanțe, copiii din medii diferite au experiențe diverse și dezvoltă atitudini 

diferite, deși au și multe lucruri în comun.  

 Cercetările raportate aici nu se bazează doar pe observațiile adulților, dar și pe cele ale copiilor, 

percepții, luând în considerare ceea ce modelează atitudinea lor și modul în care percep diferența socială. 

Numai prin înțelegerea acestor factori variați care influențează diferențele sociale în educație nu va fi posibil 

să concepem răspunsuri eficiente în politici și practici. Mesajul cheie al dovezilor rezumate aici este că 

egalitatea șanselor educaționale nu se poate baza numai pe o mai bună livrare a curriculumului școlar pentru 

grupuri defavorizate, dar trebuie să abordeze mai multe aspecte din viața copiilor defavorizați. 

 Circumstanțele socio-economice din copilărie duc la un slab nivel al cunoștințelor, precum si 

rezultate slabe la examen, ceea ce, odata cu vârsta adultă va duce  la transmiterea sărăciei între generații. 

Cercetările au arătat că acel copil care a crescut într-un mediu sărac va fi dezavantajat până la 

maturitate.Acest lucru se datorează în mare măsură faptului că, oamenii din mediile defavorizate au mai 

puține șanse să obțină calificări educaționale bune. 

De aceea, ar trebui implementate cât mai multe proiecte care sa poata schimba viata copiilor proveniți din 

mediile defavorizate. 

Constatând că de cele mai multe ori, aceasta crudă realitate are ca și consecinţă aproape inevitabilă, 

abandonul şcolar foarte timpuriu, şcolarizarea deficitară în raport cu cerinţele pieţei muncii şi/sau 

analfabetismul, toate aceste proiecte ar trebui să urmărească creșterea calității vieții prin facilitarea 

accesului copiilor, tinerilor și familiilor acestora la servicii medicale de baza și programe medicale pentru 

menținerea unei bune stări de sănătate. De asemenea ar trebui monitorizată cu atenție frecvența școlară a 

elevilor care provin din aceste familii dezavantajate. Odată cu îmbunătățirea rezultatelor scolare ale elevilor 

ar trebui să ne concentrăm atenția si asupra creșterii gradului de conștientizare în rândul părinților a 

importanței educației copiilor lor.Ne-am putea concentra atenția asupra abilităților de lucru ale cadrelor 

didactice cu elevii aflati in situații  diverse de vulnerabilitate. 

Nu în ultimul rând ar trebui sa ne combinam eforturile pentru a crește gradul de conștientizare și 

implicare a comunității locale cu privire la abandonul școlar în răndul copiilor proveniți din familii 

dezavantajate. 

Odată ce am stabilit că problema este reprezentată de abandonul școlar cauzat de lipsa resurselor 

financiare și materiale ale familiei precum și importanța mică pe care părinții o dau educației copiilor și 
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susținerii lor in urmarea cursurilor școlare, mai rămâne să stabilim si cum ar trebui să intervenim, ce 

activități ar trebui să desfașurăm. 

Orice proiect pe care am intenționa sa îl realizăm ar trebui să fie bazat pe o serie de activități 

educaționale și recreative cu copiii. Prin aceste activități ar trebui să susţinem formarea şi dezvoltarea 

deprinderilor de scris, citit şi calcul aritmetic preponderent prin jocuri didactice şi exerciţii practic-

aplicative dar în același timp să acordăm cât de mult ajutor stă în puterile noastre pentru dezvoltarea 

deprinderilor de muncă sau studiu independent. Ar trebui realizate mai multe întâlniri axate pe educația 

pentru sănătate, pe teme cum ar fi igiena dentară sau igiena corporală si de asemenea nu ar trebui să uităm 

adevaratul motiv al situației de față, respectiv starea precară a familiei și ar trebui să ajutăm într-un fel la 

asigurarea rechizitelor școlare și orice fel de sprijin material posibil pentru acești elevi. Nu în ultimul rând, 

ar trebui ca acești elevi să fie implicați într-un proces de educație care să fie realizată prin metode diverse 

formale și informale (vizite la muzee, vizionări de filme, piese de teatru,vizite la bibliotecă, etc) 

De asemenea, nu ar trebui neglijate nici acțiunile cu părinții elevilor aflati în situații dezavantajate. În acest 

caz ei ar trebui ajutați să întocmească actele de identitate, certificatele de naştere ale copiilor şi pentru a 

accesa beneficiile sociale legale și ar trebui să fie consiliați pe teme de sănătate, în vederea accesării 

serviciilor medicale de bază. Prin întâlniri ale voluntarilor cu părinții elevilor ar trebui sa li se restructureze 

convingerile și atitudinile negative ale părinților, să fie responsabilizați cu privire la importanța școlarizării 

copiilor lor.  Se poate recurge la consilierea individuală a părinților cu scopul de a-i abilita în educarea 

propriilor lor copii. 

În acelasi timp  ar trebui organizate și o serie de întâlnirii informative cu cadrele didactice, unde să li se 

formeze și dezvolte acele competențe de lucru cu elevii aflați în situație vulnerabilă și în același timp să se 

pună accent și pe aspectele practice, pe rolul cadrelor didactice în procesul de prevenire a abandonului 

școlar. 

Ceea ce nu trebuie să pierdem niciodată din vedere este faptul că un elev implicat în propria 

educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie legate 

de aspectele reale ale vieţii și în același timp profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică 

o învăţare activă, participativă şi creativă.  
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VREAU SĂ FIU VOLUNTAR 

 

Prof. Pralia Doru 

Școala Gimnaziala „George Enescu„  Moinesti 

 

 

Voluntariatul este activitatea desfasurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora și o recompensă de natură financiară, dar 

care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de alte activități 

similare (precum internshipul/practica, etc): 

➢ Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității; 

➢ Este o activitate neremunerată sau prin care nu se urmărește un căștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă ; 

➢ Este o activitate desfasurata de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; 

➢ Este organizată/derulată într-un cadru organizat. 

Spre deosebire de alte activități , voluntariatul îți aduce o serie de beneficii personale dar și 

modelarea/descoperirea unor aptitudini. 

 

1. Voluntariatul te conectează cu ceilalți 

Voluntariatul îți permite să te conectezi la comunitatea în care locuiești și să o faci din aceasta un loc 

mai bun. Chiar și cele mai mici sarcini pe care le preiei pot face o reală diferență în viața oamenilor, a 

animalelor și a organizațiilor care au nevoie de sprijin. În plus, timpul petrecut ca voluntar te ajută să cunoști 

oameni. Una dintre cele mai bune metode de a-ți consolida relațiile deja existente este de a te angaja într-o 

activitate comună de voluntariat. Dar această activitate este și un prilej de a întâlni oameni noi, de a-ți lărgi 

practic rețeaua socială, prin întâlnirea unor persoane cu interese comune. 

2. Voluntariatul îți sporește abilitățile de relaționare 

În timp ce unii oameni sunt extrovertiți și relaționează ușor în mod natural, alții sunt timizi sau 

introvertiți și evită să întâlnească oameni noi. Voluntariatul îți oferă posibilitatea de a-ți exersa și a-ți 

dezvolta abilitățile sociale, și vei constata că îți e din ce în ce mai ușor să relaționezi în urma participării la 

activitățile de voluntariat unde statutul nu contează și nu este scos în evidență. 

3. Voluntariatul este util pentru corp și minte 

Voluntariatul oferă multe beneficii atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică: ajută la 

combaterea efectelor stresului, furiei și anxietății și îmbunătățește starea de spirit.  

În plus, voluntariatul crește încrederea în sine. Faci bine pentru alții și pentru comunitate, ceea ce îți oferă 

un sentiment natural de realizare și chiar de mândrie a lucrurilor realizate și a emoțiilor întâlnite. Cu cât 

gândești mai pozitiv despre tine, cu atât este mai probabil să ai o viziune pozitivă asupra vieții tale în general 

și a obiectivelor viitoare pe care dorești să le atingi. 

De asemenea, dacă adulții mai în vârstă practică voluntariatul, în special cei care s-au pensionat sau 

care nu mai au pe nimeni alături, pot găsi noi sensuri în viața lor ajutându-i pe alții. Oricare ar fi vârsta și 

situația ta, voluntariatul te poate ajuta să-ți iei mintea de la propriile griji și să te concentrezi la a oferi sprijin 

unor persoane care poate au probleme mai mari decât ale tale. 

Nu în ultimul rând, voluntariatul te ajută să rămâi sănătos fizic. activitate. Voluntarii mai în vârstă tind să 

meargă mai mult pe jos, le este mai ușor să facă față sarcinilor de zi cu zi, sunt mai puțin susceptibili să 

dezvolte hipertensiune arterială și își mențin mai mult timp sănătatea creierului. Tinerii își îmbunătățesc 

https://doc.ro/relatii-si-familie/cum-sa-fii-mai-extrovertit-si-sa-iti-faci-prieteni-mai-usor
https://doc.ro/relatii-si-familie/cum-combati-singuratatea-daca-ai-trecut-de-50-sau-60-de-ani
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starea fizică dar pot să și îndrăgească mai mult activitățile fizice în urma acțiunilor de voluntariat la care 

participă în natură. 

4. Voluntariatul te poate ajuta în carieră 

Chiar dacă nu intenționezi să îți schimbi orientarea în carieră, voluntariatul îți oferă posibilitatea să 

exersezi abilități utile la orice job, cum ar fi munca în echipă, comunicarea, rezolvarea problemelor, 

planificarea proiectului, managementul sarcinilor și organizarea. Doar pentru că munca voluntară este 

neplătită nu înseamnă că nu oferă oportunități de învățare și dezvoltare personală.  

Dacă ai în vedere o carieră nouă, voluntariatul te poate ajuta să obții experiență în zona ta interes și să 

întâlnești oameni din domeniu. Este o modalitate excelentă de a câștiga experiență într-un domeniu nou, 

mai ales că poți face voluntariat direct la o organizație care face genul de muncă de care ești interesat. De 

exemplu, dacă ești interesat de asistență medicală, poți face voluntariat la un spital de copii sau la un azil 

de bătrâni. Poți face voluntariat într-un domeniu pe care ai dori să îl urmezi dar nu ești sigur dacă acesta 

este cel mai potrivit pentru tine. 

5. Voluntariatul poate fi și distractiv 

Mai ales pentru tineri, voluntariatul în anumite domenii poate fi un mod distractiv de a-și explora interesele 

și pasiunile. Dacă ești interesat de domeniul cultural, de exemplu, să fii voluntar în timpul unui festival de 

film, de muzică, de carte sau de teatru îți dă ocazia, în funcție de departamentul pe care îl alegi, să înveți 

mai multe despre domeniul respectiv: lucrul cu publicul, folosirea anumitor programe de calculator, 

organizarea șederii invitaților străini etc. 

De asemenea, poți transforma un hobby în voluntariat. De exemplu, dacă ai un loc de muncă la birou și îți 

dorești să petreci ceva timp în aer liber, te poți înscrie ca voluntar pentru plantarea unei grădini comunitare, 

pentru a plimba câinii de la un adăpost pentru animale sau pentru a da o mână de ajutor la o tabără pentru 

copii. 

Importanța voluntariatului stă atât în rezultatele pozitive asupra celorlalți și a comunității din care 

faci parte, dar și în beneficiile pe care aceste activități le au asupra voluntarilor.  

Voluntariatul te vă răsplăti cu siguranță, în nenumărate feluri. 

Fii voluntar ! 
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RELAXAREA CROMATICĂ 

Grecu Alina-Elena  

 Liceul pedagogic Anastasia Popescu 

 

                

                In acest articol  aş dori să descriu  un exerciţiu care îţi poate servi drept bază de plecare pentru 

orice sugestie pozitivă ai să-ţi însuşeşti, ca să te simţi din nou bine. 

Exerciţiul vizează relaxarea fizică, pentru că aceasta constituie temelia obligatorie pe care se poate construi 

vindecarea rapidă: atunci când corpul îţi  este relaxat, tensiunea la nivelul  pielii se reduce.  

Inainte de orice, stabileşte-ţi locul preferat în care să te retragi. Acest "sanctuar" real sau imaginar trebuie 

să te ajute să te simţi calm şi destins – o insulă la tropice, o cabană în mijlocul pădurii, o cameră plăcută 

sau o grădină,  nu contează. Totul e să-ţi construieşti o ambianţă idilică şi odihnitoare. In exerciţiul acesta, 

eu am ales o grădină. Dacă preferi un alt decor, reconstituie-l sau închipuie-ţi-l singur, după gustul tău. Cînd 

vorbesc despre respiraţie, mă refer la respiraţia abdominală. 

 

Relaxarea cromatica 

 

•Aşază-te confortabil sau Întinde-te la orizontal .                                                                                      

 Ai grijă ca hainele să nu te strângă (desfă nasturii sau fermoarele) .  

• Inchide ochii. Concentre az ă-te asupra a ceea ce auzi. Ascultă sunetele din jur. S-ar putea ca ele să 

continue să existe în tot timpul exerciţiului, dar nu te vor deranja, ci dimpotrivă, te vor ajuta să te relaxezi 

mai profund. 

• Acum redirecţionează-ţi atenţia către camera în care te afli şi către tine însuţi. Conştientizează-ţi poziţia 

capului, umerilor, braţelor, trunchiului şi picioarelor. Aşază-te şi mai bine, dacă este necesar. Asigură-te că 

această poziţie este confortabilă. 

• Acum începe să-ţi imaginezi o scară, şi pe tine însuţi, sus, privind la treptele ei. Sunt zece trepte până jos 

. Coboară, mental, treaptă cu treaptă, numărându-le înapoi, de la zece la zero. Imaginează-ţi cum, cu fiecare 

treaptă coborâtă, te relaxezi din ce în ce mai profund .  

• O dată ajuns la picioarele scării, te vei afla în faţa unei uşi sau porţi din fier forjat, care duce la sanctuarul 

tău. Singura modalitate de acces este să-ţi laşi în faţa porţii gândurile tale de fiecare zi. Depozitează-ţi toate 

problemele şi grijile Într-o ladă de lemn aflată lângă uşă. Imediat ce le-ai lăsat acolo, uşa se va deschide în 

faţa ta. 

• Intră în sanctuarul tău, în locul liniştii armonioase şi perfecte. Este un loc frumos, cu copaci, arbuşti, flori 

şi iarbă - cu toate elementele tale preferate de decor. Sanctuarul este al tău . Aerul e dulce, soarele străluceşte 

pe fondul unui cer albastru, luminos şi fără nori, păsărelele cântă şi o briză uşoară domoleşte căldura şi face 

frunzele să freamăte. 

• Alege-ţi un loc din această grădină, unde să te simţi bine. Aşază-te sau întinde-te cât mai confortabil şi 

relaxează-te. 

• Inspiră adânc şi, în timp ce expiri, imaginează-ţi culoarea ROŞIE. Păstrează imaginea de roşu şi, simultan, 

relaxează-ţi capul - creştetul, fruntea, ochii,musculatura feţei şi a maxilarelor. 

• Inspiră din nou adânc şi, în timp ce expiri, imaginează-ţi culoarea PORTOCALIE. 

Simultan, relaxează-ţi umerii, lasă-ţi braţele să se destindă, împreună cu toţi muşchii pieptului. Faci acest 

lucru imaginând toate aceste zone relaxându-se şi ele se vor relaxa în mod automat. 
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• Inspiră adânc şi în timp ce expiri imaginează-ţi culoarea GALBENĂ. Simultan,eliberează-ţi de orice 

încordare aria abdominală şi picioarele. Imaginează-ţi cum toţi muşchii şi fibrele se destind şi cum întregul 

corp devine atât de moale şi leneş, încât pur şi simplu nu-ţi mai vine să te mişti. 

• Inspiră din nou, la fel de adânc, şi imaginează-ţi culoarea VERDE în timp ce expiri. Acum lasă-ţi mintea 

să se odihnească şi ea. Orice gânduri răzleţe apar, se potolesc imediat. Nu le opune rezistenţă când simţi că 

s-ar strecura"înăuntru" - lasă-le să se risipească de la sine, ca nişte scame albe de nori. 

• Inspiră iar, adânc, apoi expiră imaginându-ţi culoarea ALBASTRĂ. Relaxareata mentală şi fizică devine 

tot mai profundă. Te scufunzi adânc, tot mai adânc, în starea de linişte şi relaxare. 

• Inspiră profund şi imaginează-ţi culoarea MOV deschis în timp ce dai aerul afară din plămâni. Acum 

mintea ta este complet calmă şi un sentiment de pace îţi cuprinde întreaga fiinţă. 

• Inspiră profund şi pe expiraţie imaginează-ţi culoarea VIOLET. Liniştea a pătruns în fiecare fibră a 

trupului. Tu însuţi ai devenit linişte. Te afli acum în centrul fiinţei tale. Eşti una cu tot ceea ce te înconjoară 

în grădină, eşti o parte a naturii, eşti în armonie cu tine însuţi şi cu întreaga fire. Eşti cu desăvârşire liber. 

• Rămâi în această stare cât de mult doreşti. Când vrei să renunţi la ea, nu trebuie decât să-ţi închipui că te 

ridici şi te îndrepţi spre uşa de fier forjat. 

Păşeşte peste prag şi închide uşa în urma ta. Fă drumul înapoi, urcând treptele şi numărându-le mental. 

Când ajungi la a zecea, redeschide ochii. Rămâi liniştit încă o clipă-două şi apoi îngăduie minţii tale să 

revină la realitate. 

Liniştea şi starea de relaxare vor mai persista o vreme. Cu cât practici mai des acest exerciţiu, cu atât îţi va 

fi mai uşor să te relaxezi. Fă-ţi timp să efectuezi exerciţiul de relaxare cromatică o dată pe zi, vreme de cel 

puţin trei săptămâni. 

DACĂ AI DIFICULTĂŢI 

Îţi este greu să-ţi imaginezi culorile? 

Dacă da, gândeşte-te la obiecte care au culoarea respectivă, de exemplu tomatele, portocalele, Iămâile şi 

aşa mai departe. Pur şi simplu imaginează-ţişi vizualizează un întreg zid făcut din lămâi şi aşa vei avea 

imaginea culorii galbene. Dacă tot mai ai dificultăţi, uită-te la un obiect galben apoi închide ochii şi încearcă 

să-ţi imaginezi culoarea. Repetă acest mic exerciţiu de câteva ori şi vei vedea că mintea începe să-şi formeze 

"impresia" culorii şi că tu ţi-o vei putea reproduce şi când ai ochii închişi. 

Te derutează interferenţele exterioare? 

Unii oameni se enervează dacă simt nevoia să înghită sau să tuşească. S-ar putea să te "mănânce" nasul sau 

să vrei să te scarpini în ureche. Nu te lăsa derutat, nu lăsa aceste mici senzaţii să te împiedice să continui 

exerciţiul. Dacă trebuie să-ţi dregi glasul, drege-ţi-l; dacă trebuie să te scarpini, scarpină-te. 

Indiferent ce faci, nu opune rezistenţă acestor senzaţii, pentru că ştii  cât este de adevărat că: 

 Cu cât căutăm să evităm un lucru, cu atât mai puţine sunt de a-l evita într-adevăr. 

Te deranjează gândurile care îţi apar în minte?  

Procedează identic : nu le opune rezistenţă . Îndată ce te surprinzi gândindu-te la boilerul pe care tot nu l-

ai reparat sau la problemele cu şcoala ale copiilor, dă-ţi un mic ghiont (cu blândeţe !) şi repune-te pe  făgaşul 

exerciţiului ,reînnodând firul acolo de unde îl întrerupseseşi. Dacă ai impresia că eşti " Intr-un punct mort, 

treci la pasul următor. Cel dintâi obiectiv al exerciţiului este să-l efectuezi; al doilea obiectiv, să-I duci de 

la înce put până la sfârşit şi abia pe al treilea loc se situează obiectivul de a efectua exerciţiul foarte bine.  

 Incearcă şi vei constata că efectuarea lui îţi va pune din ce în ce mai puţine probleme, iar tu vei deveni din 

ce în ce mai expert.  In afară de cazul când dedici mult timp meditaţiei, este cu totul improbabil 

să poţi evita aceste gânduri răzleţe, prin urmare acceptă-le prezenţa ca o parte a exerciţiului. De fapt, ele nu 

îţi fac nici un rău şi nu vor diminua efectul liniştitor al exerciţiu lui. 
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VOLUNTARIATUL – descoperirea de sine 

Popescu Claudia 

Liceul Tehnologic Țicleni 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Cheia voluntariatului – să alegi o cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință de 

implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău. 

Mă numesc, Claudia Popescu, am 36 de ani, și sunt profesor titular la Liceul Tehnologic Țicleni și 

Liceul Tehnologic Bâlteni, începând cu anul 2016.  

De ce am ales această profesie? 

Deoarece este una dintre cele mai frumoase și dinamice meserii, dar și una plină de provocări. Menirea 

de dascăl este aceea de a ajuta, de a forma tinere talente, de a fi al doilea părinte pentru elevii săi.  

În anul 2019, am primit în dar o grupă de 15 copii,formată din 13 băieți și 2 fete, pentru a le fi părinte. 

Au fost copii simpli, copii proveniți din diferite medii sociale.  

Care mi-au fost obiectivele urmărite? 

- să le stimulez gândirea critică și capacitatea de luare de decizii 

- să le formez capacitatea de colaborare, lucrul în echipă 

- să le dezvolt abilitățile sociale, de comunicare interpersonală 

- să devină conștienți de faptul ca afectivitatea de grup reprezintă suport al prieteniei 

- să le dezvolt spiritul de solidaritate și toleranță față de grupurile sociale dezavantajate 

- să îi familiarizez cu specificul acțiunilor de voluntariat 

Și am reușit! 

 Cu toate că erau copii proveniți de la diferite unități de învățământ, au fost foarte receptivi și au reușit 

în mai puțin de două luni să devină o adevărată familie, alături de care, am reușit într-o singură lună să 

participăm la două acțiuni de voluntariat. 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

106 

Prima dată, am fost voluntari pentru micuțul Andrei, un băiețel de numai 6 luni, care dezvoltase o 

tumoră pe creier. Ce-i drept, doar ajutorul nostru poate nu-l ajuta pe micuț să se bucure de viață, dar în același 

timp, am considerat că dacă nu ne-am fi unit resursele materiale, dacă nu puneam umărul alături de ceilalți 

oameni cu suflet mare, Andrei nu ar fi beneficiat de dreptul la viață.  

O a doua acțiune la care am participat a fost înainte de sărbătorile de iarnă. Alături de alți elevi ai 

Liceului Tehnologic Țicleni, susținuți de cadrele didactice ale acestui liceu, am reușit să ducem la bun sfârșit 

proiectul “Și tu poți să fii Moș Crăciun”. 

 

Împreună am colectat donațiile, constând în fructe, dulciuri, jucării și am înmânat pachete cadou 

elevilor nevoiași. 

Am văzut în ochii acelor copii doar bucurie. Am primit îmbrățișări și zâmbete și am înțeles că a face 

bine este un dar divin, că timpul este unul foarte prețios, dar dacă îl dedicăm unei cauze nobile este ceva 

deosebit. 

Îndemnul nostru?! 

Ajutați, și primiți în schimb ceea ce dăruiți! 

Fiți solidari! 
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ÎN RÂNDUL TINERILOR 

Profesor Onel Liliana 

Liceul ”Traian Vuia” Galați 

 

 În această perioadă a globalizării și a schimbării continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

independentă și mai egoistă. 

Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite și susținute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să își exercite drepturile și responsabilitățile de membri 

ai comunităților și să poată stabili puncte de legătură între diferite culturi.  

 Voluntariatul transformă în acțiune declarația Națiunilor Unite, potrivit căreia ”noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. 

 Îi învățăm pe copiii noștri să fie curați, respectoși, politicoși, să-și asculte dascălii și părinții, să fie 

atenți când traversează strada, să nu mintă etc. Cu adevărat, însă, foarte rar ne gândim cum să-i învățăm să fie 

generoși. Să dăruiască.  

Știm că de sărbători, spiritul caritabil se manifestă mai puternic, dar lecția de generozitate este mai 

complicată și adună în ea o serie de exigențe mult mai diverse și mai profunde decât pare la prima vedere. Ea 

înseamnă darul făcut fără ostentație din puținul pe care îl avem, timpul petrecut cu cei care au nevoie de timpul 

nostru, cuvinte de încurajare pentru cei împovărați. 

 Să înțeleagă că generozitatea nu se reduce doar la o vizită la un centru de pentru copii sau bătrâni. Ea 

trebuie să devină o permanență a vieții noastre. Dar pentru a se realiza acest lucru este nevoie de lecții de 

generozitate. Și aici intervine, alături de familie, școala, a cărei menire este nu doar de a instrui, ci și de a forma 

caractere.  

Impactul voluntariatului urmărește promovarea unei cetățenii active, valorificarea spritului caritabil al 

elevilor și al cadrelor didactice, stimularea elevilor pentru voluntariat, formarea de tineri pentru voluntariat, 

oferirea unui ajutor moral și material celor cu probleme, crearea de legături între copii, elevii din echipă, adulții 

și membrii comunității locale, sensibilizarea opiniei publice față de acțiunile de solidarizare. 

Lecția de generozitate înseamnă să fim atenți la cei din jur, să-i ascultăm, să le respectăm nevoile, 

visurile. Ea trebuie să-l învețe pe copil că atunci când dăruiește să nu judece, să nu pună etichete, să nu acuze, 

să nu promită dacă nu se poate ține de cuvânt, să nu nască iluzii, atunci când nu poate oferi nimic. 

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, și în care copiii și tinerii, cu sprijinul dascălilor, joacă 

un rol principal, pune bazele unei activități de continuitate pe plan local și a unor proiecte de lungă durată, care 

se adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; își propune să crească 

impactul și să întărească pe cât posibil comunitatea. O astfel de abordare schimbă și echilibrează relațiile de 

putere pentru beneficiul copiilor și mai ales pentru copiii aflați în situații de risc – marginalizare socială; risc 

de abandon (eșec) școlar și/sau familial; risc de instituționalizare.  

Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de copii și tineri în propria viață se înscrie 

în principiile noii sociologii, copiii și tinerii deținând valoare ca și categorie socială, fiind capabili să emită 

idei, păreri, strategii construite de ei în propria manieră, o dată ce au procesat informațiile necesare din lumea 

înconjurătoare. 
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,,O  FAPTĂ  BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

                                                                                                 

                                                         Prof.înv.preșcolar  MÎNDREAN  DANIELA 

                                                                                Liceul  Tehnologic Lechința-GPP,,MARIA” 

 

 

Motto:„ Să ne adunăm este începutul, să rămânem împreună este un progres, să muncim 

împreună este un succes.” (Henry Ford) 

 

         

   

        Se spune că este foarte ușor să faci fapte rele,dar atunci când ai ocazia să faci o faptă bună fă-

o.Într-adevăr este foarte greu să faci o faptă bună și este posibil ca în schimbul acelei fapte pe care o 

faci să nu primești nici măcar un mulțumesc. 

        Pandemia a schimbat modul de viață și felul în care ne raportăm la lucrurile și oamenii din jurul 

nostru.Nu e nevoie de eforturi prea mari ca să faci lumea un pic mai bună.Este uimitor câte fapte bune 

poti face în fiecare zi,fie că ne referim la o vorbă bună,un gest frumos,un gând sau o intenție pentru 

cei dragi sau pentru oameni pe care abia îi cunoști.Pentru o zi, ar trebui să încercăm să uităm cât de 

minunați suntem noi, cât de buni și de mărinimoși am fost de-a lungul timpului și în loc să ne lăudăm 

cu ceea ce am făcut, să facem de câte ori avem ocazia o faptă bună. Măcar una. Omul bun nu este cel 

care a făcut pe vremuri ceva plin de compasiune, ci este acela care exersează asta zilnic, cel care face 

fapte bune fără a și le trece pe un catastif. Dacă aceste mici lucruri devin un obicei, atunci noi vom fi 

recompensați cu multe zâmbete și fericire. Viața noastră va fi mai veselă și luminoasă. 

         Poate unii dintre noi nu au experiența de a interacționa cu blândețe și compasiune față de 

persoanele străine. ,,Ce am putea face? A fi bun este un mod de viață.” 

    ,,De ce e bine să spunem că facem fapte bune?” 

▪ cel mai important aspect este puterea exemplului, faptul că vorbim despre asta îi face și pe altii 

să acționeze; 

▪ fiecare faptă bună ne face pe noi, ca oameni, mai buni, mai milostivi, mai răbdători;  

▪ un zâmbet, un “mulțumesc”, o îmbrățișare, o privire recunoscătoare, toate astea sunt motive să 

faci fapte bune și să spui mai departe despre ele; 

▪ ești privit altfel de cei din jur și poți să îți faci noi prieteni printre oamenii care caută bucuria 

faptelor bune; 

▪ dacă tu vorbești despre faptele tale bune, mici și simbolice, îi vei provoca pe cei cu putere 

financiară să facă și ei fapte bune. 

       Mi se pare extrem de important să facem fapte bune și să vorbim despre ele mereu, nu doar de 

sărbători. Buna intenție se dovedeşte prin fapte,faptele bune ne apropie tot mai mult de lumină. Faptele 

armonioase sunt generate unele din altele, într-o desfăşurare neîncetată. Este o curgere continuă a 

luminii. 

      Ciudați mai suntem noi oamenii. Ne dorim să facem lucruri pe care nu le putem face, iar cei care le 

pot înfăptui nu iși doresc. Ceea ce este mai trist, de cele mai multe ori, că sufera persoanele din jurul 

nostru. Ar fi lumea mai bună dacă, măcar o dată, am încerca să ajutăm. Dacă nu pentru alții, pentru 

aceia care au o atât de mare nevoie, atunci măcar pentru sentimentul de împăcare pe care ți-l dă o faptă 

bună. 
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       Nu-i asa că de fiecare dată când faci o faptă bună, indiferent de natura ei, te simti imediat mai bine, 

mai energic, mai implinit? Emoția este descrisă de specialisti cu ajutorul conceptului “helper's high” 

sau “euforia ajutorului”. Cercetatorii din intreaga lume au studiat în ultimii zeci de ani ce influență au 

faptele bune asupra noastră, pentru a putea estima dacă astfel de decizii și activități ne pot îmbunătăți 

starea emotională și sănătatea fizică. 

Ce beneficii aduc faptele bune organismului uman? 

▪ Senzație generală de bine; 

▪ Creste speranța de viață; 

▪ Scade stresul; 

▪ Suntem mai fericiți la locul de muncă; 

▪ Starea mentală este mai bună; 

▪ Stare de fericire; 

▪ Nu în ultimul rând, când faci bine devii motivat să continui să faci bine. 

        În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă, iar copiii NU pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de 

membri ai comunităţilor şi NU pot trece de barierele dintre diferite clase sociale, Voluntariatul 

reprezintă SOLUŢIA, este o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, 

de binele făcut aproapelui. Piatra de încercare a omeniei e „fapta bună” căci omenia nu se manifestă în 

vorbe ci prin fapte.   A trezi spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui, ar putea fi una din 

sarcinile de seama ale educatorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită 

personală. O astfel de abordare schimbă şi echilibrează relaţiile de putere pentru beneficiul copiilor şi 

drepturilor lor, mai ales pentru copiii aflaţi în situaţii de risc (marginalizare socială – unii copii cu o 

situaţie materială precară).                 

Voluntariatul este înţeles cel mai bine atunci când este practicat. Oportunităţile de a fi implicaţi în aceste 

activităţi le oferă preşcolarilor posibilitatea de a învăţa multe lucruri despre ei însişi, despre anumite 

opţiuni de carieră şi despre problemele din comunitatea în care trăiesc.Voluntariatul îi ajută pe oameni 

să simtă că fac o diferenţă, că au puterea să schimbe lucrurile în bine, îţi dă posibilitatea să schimbi 

vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să susţii o cauză şi nu ai bani să donezi, poţi să 

donezi puţin din timpul tău. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, aşadar 

toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului 

sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce 

trebuie să ştim este că oricine poate să devină voluntary,să facă o faptă bună şi să aducă o contribuţie, 

oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Aşa cum am spus, important este să ne dorim!     

       Implicarea într-o astfel de campanie este un bun început pentru ca, încă de la o vârstă fragedă, 

copilul să conștientizeze cât de important este să îi ajute pe alții și câte beneficii îi aduce voluntariatul, 

gândindu-se să îl introducă și printre activitățile sale de adolescent. 

 

Nu trăim ca să facem fapte bune, ci săvârșim fapte bune pentru că știm să ne trăim frumos darul 

Vieții.  
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Importanța voluntariatului în dezvoltarea profesională a cadrelor didactice 

                                                                                    Prof. Kui Anișoara 

                                               Școala Gimnazială Vânători, Structura Crivești 

 

 Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană, 

în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Această activitate aduce o multitudine de beneficii oricărei 

persoane, indiferent de statutul social sau profesional. 

 În primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de activitate. 

Deși nu echivalează ciclurile standardizate de educație, statutul de voluntar oferă câteva avantaje semnificative. 

De exemplu o persoană cu acest statut va fi acceptată mai repede intr-un proiect. 

 În al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală, voluntarul vede lucruri noi în fiecare 

zi, se confruntă cu probleme diverse, este pus în situații excepționale și este în cursă cu timpul. Prin voluntariat 

se pot dezvolta abilități și competențe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și responsabilitatea 

socială. Persoanele implicate devin conștiente de problemele din jurul lor, pe care pate că în mod normal nu le-

ar observa, și învață să lupte pentru un ideal comun. 

 Pe de altă parte voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort și stres. Odată ce sunt 

stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există sancțiuni, așa cum se întâmplă în 

cazul persoanelor care lucrează cu contract de muncă. Presiunea este la fel de mare, pentru că alți oameni se 

bazează pe rezultatele pe care trebuie să le obțină voluntarii. 

 Chiar dacă este sau nu o modă să faci voluntariat, societatea si generațiile se schimbă și din ce în ce mai 

mulți tineri încep să adopte comportamente de voluntariat. 

 Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei.  Implicarea într-o 

acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care 

această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care până atunci 

probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor probleme. Implicându-ne în 

activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele 

incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari şi mai 

toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

În activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele cu care 

interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în mod necesar 

intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care ne influenţează şi pe 

care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă şi împreună cu care devenim 

parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la atingerea unui beneficiu comun, respectiv 

rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea dobândită de fiecare dintre cei implicaţi la nivel 

individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în 

dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este un excelent instrument de dezvoltare a capitalului social în orice 

tip de comunitate. 

O altă dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale  

– sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre 

o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau 

în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, 
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voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor 

activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia.   

În concluzie, voluntariatul rămâne un mijloc puternic de autodezvoltare, și mult mai mult, un mod prin care 

poți arăta că ești activ și îți pasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău. 
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,,BỈNE FACỈ , BỈNE GᾸSEṢTỈ!” 

Bibliotecar-documentarist ing. Iliuṭă Adriana  

Ṣcoala gimnazială ,,Dragoş Marin”,Localitatea Ṣtefan cel MareJudeṭul Călăraşi  
 

  Cu toṭii ştim proverbul românesc: “Bine faci, bine găseşti!”, ȋnsă câṭi dintre noi ȋl şi punem ȋn aplicare ȋn 

viaṭa de zi cu zi? Orice acṭiune sau faptă duce la consecinṭe, fii atent şi ai grijă ce faci, cum ȋi tratezi pe cei din 

jurul tău şi ce modalităṭi foloseşti pentru a avea succes ȋn viaṭă. Oferă daruri, implică-te ȋn acte de caritate şi ȋn 

acṭiuni de voluntariat. Oferă ajutor celui care are nevoie de tine, fii mai bun, mai ȋnṭelegător şi cedează atunci 

când este cazul – mai devreme sau mai târziu, vei fi răsplatit ȋnzecit. 

   Nu apreciezi ce ai decât atunci când pierzi acel ceva, spune o vorbă veche. Nimic mai adevărat! Ni se pare 

absolut normal tot ce avem şi apreciem lucrurile, oamenii sau stările din viaṭa noastră ca fiind ceva cuvenit. 

Dar nu ni se pare nimic deosebit, ci doar… normal. De câte ori ne-am gândit că ceea ce nouă ni se pare 

normal, pentru o altă fiinṭă este ceva deosebit? 

   V-aṭi gândit vreodată că poate stăm ȋn faṭa frigiderului nehotărâṭi: oare ce să mai mâncăm la cina? Ȋn timpul 

acesta, prea mulṭi copii adorm flămânzi, visând la un ,,codru” de pâine.. 

   De câte ori am spus: migrena asta mă omoară? Ȋn timpul ăsta câte mame plâng la capătul copiilor lor ȋn 

secṭia de Oncologie? Ṣi oare cât de mult ȋşi doresc aceşti copii să aibă măcar o zi ȋn care durerea să le fie 

străina? 

   Am decis deja şi de ceva timp îmi pasă în mod conștient. Pe lângă gândul că pot face ceva să ajut pe alții în 

mod necondiționat și fără așteptări mai este ceva ce mă animă în demersul meu. Este nevoia mea de sens, 

nevoia (bănuiesc că, a fiecăruia dintre noi) de a face parte din ceva mai înalt decât noi înșine. 

   Am ajutat fără a investi nici un ban, am ajutat cu ceva ce nu se poate cumpăra cu bani. Am donat sânge. 

Pentru prima dată în cei aproape 52 de ani, am donat sânge. De ce nu am făcut-o mai devreme? Din câteva 

motive: 

• Nu am avut un exemplu în acest sens, nu cunoșteam pe nimeni care să fi fost donator în mod voluntar. Am 

crescut într-un mediu în care voluntariatul nu a fost niciodată practicat. În timpurile acelea se practica mai 

mult supraviețuitul decât voluntariatul. 

• Nu am conștientizat niciodată nevoia de sânge 

• De teamă. Mi-era teamă să nu leșin sau să îmi fie rău după donare. 

   În sfârșit mi-am făcut curaj, m-am adunat și am donat. Nevoie de sânge este mereu, chiar dacă noi nu 

conștientizăm acest lucru. Cel mai des ne gândim la sânge atunci când noi sau cineva apropiat nouă are nevoie 

de el. Atunci da, ne-am dori să fie sânge, să existe câți mai mulți oameni care să doneze. 

    Eu am mers la Centrul de Transfuzie Sanguină Călăraşi, doar pentru că e cel mai la îndemână pentru mine. 

Din câte am înțeles, este mai liber în timpul săptămânii, de luni până joi, vineri fiind ceva mai aglomerat. 

   Am completat formularul într-o sală aproape goală. 
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    Eu mi-am ales o zi în care nu se anunțau temperaturi prea ridicate, am dormit bine în noaptea precedentă iar 

dimineața am luat micul dejun . Sunt multe alte condiții care se cer respectatate dacă vrei să donezi, mai ales 

dacă ești femeie: să nu fii însărcinată, să ai o anumită greutate, să nu fii în timpul unui tratament 

medicamentos și altele.  

   Rețineți: Donarea de sânge nu se poate realiza oricum chiar dacă va doriți din toată inima să donați sânge 

pentru a salva o viață! Dacă sângele nu este perfect sănătos, putem face mult rău bolnavului din spital care 

oricum este în suferință! 

    După ce am trecut prin traseul donatorului – completarea formularelor, identificarea, triajul medical- am 

trecut la donarea propriu-zisă. A durat aproximativ o oră, într-o zi în care la centru nu era aglomerat. Nu m-am 

simțit deloc rău, nu am amețit, nu m-am simțit slăbită nici în timpul donării și nici după. 

   Donarea de sânge este darul vieții ! 

Fără donatori, mulți bolnavi nu ar mai fi în viață astăzi ! 

    Deocamdată nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui așa că donarea este singura soluție pentru a putea 

face față nevoilor de sânge și elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale. Medicii și chirurgii se 

bazează pe donarea de sânge pentru a efectua, în fiecare zi, o serie de intervenții care salvează viață 

oamenilor, sau o prelungesc. 

Donează sânge, fii generos! 

Donarea de sânge este un act voluntar, anonim și neremunerat. 

   Am apreciat vreodată cât de mult ȋnseamnă să avem o casă? Nu e mare, nu e decorată sau mobilată aşa cum 

ne-am fi dorit, dar e a noastră. Avem un camin la care să ne ȋntoarcem. Oare câṭi oameni privesc cerul noaptea 

sau nu ȋşi amintesc când au dormit ultima oară ȋntr-un pat confortabil, cu aşternuturi , ȋntr-o cameră ȋncălzită? 

   Ȋṭi mai aminteşti ȋn adolescenṭă când te supărai pe părinṭii tăi că nu te lasă la o petrecere cu prietenii? Când 

spuneai poate că eşti suficient de matur şi că nu ai nevoie de sfaturile lor? Sunt atâṭia copii care nu au avut 

niciodată cui să spuna mamă... 

  Ṣi aş putea să continui, dar oare de cât timp aş avea nevoie ca să scriu lucrurile pentru care trebuie să fii 

recunoscator? Eşti un norocos, fii sigur de acest lucru! 

   Eu am un principiu de la care nu mă abat: eşti recunoscător, dă mai departe bucuria! Ṣi ȋncerc să fac din 

fiecare zi o ,,Zi a Recunostinṭei”. Am ȋncercat, de-a lungul existenṭei , să aduc cât mai multe zambete. Ṣi nu te 

costă nimic, crede-mă! Nu e nevoie de bani sau de mult timp ca să faci o faptă bună.  

Iată câteva exemple de bucurii ce presupun efort minim din parte ta: 

• Dăruieşte hainele pe care nu le mai porṭi unor persoane care au nevoie. 

• Ajută un bătrân să treacă strada sau să urce o scară. 

• Spune-i o vorbă bună unui om care a uitat să zâmbească. Un zâmbet poate fi cel mai grozav tratament! 

• Dăruieşte unui copil sărman o ciocolată. Pentru tine nu e mult, el poate nu a simṭit niciodată gustul unei 

ciocolate. 
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   Ṣi aş putea adăuga multe alte exemple, dar mă opresc şi te provoc pe tine să adaugi altele. Poate ṭi se par 

lucruri banale, dar dacă fiecare dintre noi ar face măcar o faptă bună, lumea ar arăta altfel… 

   Ȋnvată să spui “mulṭumesc” deoarece este o chestiune bazată pe bun simṭ pur, curat şi inocent. Chiar dacă 

obṭii sau nu ceea ce doreşti, nu uita să spui “mulṭumesc”, este un gest de recunoştinṭă lăsată pentru cealaltă 

persoană, rămânând deschis la dorinṭele şi cerinṭele tale pe viitor. 

  Poate că pentru unii cuvântul “mulṭumesc” nu ȋnseamnă nimic, poate fi chiar banal, ȋnsă pentru ceilalti, 

“mulṭumesc” reprezintă un cuvânt măreṭ, ȋi stimulează să facă mereu fapte bune, să ȋi ajute pe cei din jur. 

Din lucrurile mici ȋşi extrage bunătatea seva şi doar cu ajutorul ei vom putea schimba lumea. 

"Bunătatea omului se măsoară după lucrurile la care ar putea renunṭa cu inima curată." (John 

Steinbeck). 
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Studiu de specialitate- Quizizz vs Kahoot 

 

Prof. Demetrescu Mihaela Ligia 

Lic. Charles Laugier, Craiova 

 

Quizizz si Kahoot sunt platforme educaţionale care oferă soluții pentru a susţine teze online și teste 

şcolare digitale. Sunt uşor de utilizat şi funcționează în browser-uri web pe tablete, computere și smartphone-

uri . 

Pentru ambele platforme, profesorul alege un test pentru a începe testarea. Este furnizat un cod de joc 

din cinci- şapte cifre . Jucătorii încarcă în browsere join.quizzizz.com sau  kahoot.it și introduc codul jocului, 

împreună cu numele lor.  

Dacă profesorul doreşte să facă o pauză după fiecare întrebare, pentru diverse comentarii, atunci 

Kahoot este mai bun . Clasa se poate opri și discuta după fiecare întrebare, abordând imediat concepțiile greșite 

dar la fel ca şi la Quizizz, jucătorii pot rezolva întrebările în ritmul lor, limitând toate discuțiile după ce toate 

întrebările au primit răspuns. 

Deci Kahoot este conceput şi pentru a afișa întrebări pe un ecran mare sau a partaja ecranul 

profesorului iar elevii trebuie să răspundă făcând clic pe butoanele de pe dispozitivele lor care corespund 

răspunsurilor pe care doresc să le aleagă. Quizizz adoptă doar abordarea prin care jucătorii nu trebuie să aștepte 

ca întreaga clasă să răspundă la o întrebare înainte de a continua la următoarea. 

Faţă de  Quizizz care este doar în ritmul jucătorului, Kahoot poate fi gestionat de profesor. Folosind 

Quizizz, jucătorul va avea vizualizare în timp real a rezultatelor jocului. Quizizz arată numărul total de 

întrebări la care s-a răspuns corect și incorect. Quizizz afișează, de asemenea, bare de progres în timp real pentru 

fiecare jucător. Dintr-o privire, profesorul poate vedea la câte întrebări a răspuns corect un jucător sau câte 

întrebări mai are de  parcurs până la finalul testului. 

Ambele jocuri au opțiunea „teme” care poate menține testul deschis timp de până la două săptămâni. 

Cu această opțiune, jocurile Quizizz pot fi alocate ca teme pentru acasă. 

Quizizz oferă opt setări de joc pentru a oferi profesorului un bun control asupra testului.  

Clasamentul și temporizatorul de întrebări stimulează concurența, dar profesorul le poate dezactiva 

atunci când se doreşte ca elevul să nu simtă prea multă anxietate atunci când concurează. 

Lansat în anul 2013, deși funcționează excelent ca instrument de asistență pentru învățarea copiilor, 

Kahoot are multe neajunsuri, cum ar fi: tipuri limitate de întrebări, tipuri limitate de diagrame, puține opțiuni de 

personalizare, fără suport pentru întrebări și discuții deschise iar sistemele sale de prețuri scumpe reprezintă, de 

asemenea, un obstacol mare pentru noii utilizatori. 

                                         Quizizz Kahoot  

Jocuri de teste                        ✅ Da        ✅ Da 

Acces la biblioteca de imagini ✅ Da   360 USD anual 

Sesiune de întrebări și răspunsuri ✅ Da   Nu 

Raspunsuri cu alegeri multiple ✅ Da   360 USD anual 

Export raport in Excel  ✅ Da    ✅ Da 

Opțiuni maxime pentru fiecare test ✅ 5        ❌ 4 

Întrebări deschise                       ✅ Da          ❌ Nu 

Opțiuni pentru diapozitive de conținut ✅ Da   360 USD anual 

Tipuri de diapozitive mixte în prezentare ✅ Da  360 USD anual 

Intrarea participantului ❌ Cod arbitrar aleatoriu ❌Cod arbitrar aleatoriu 

Planuri educaționale disponibile    Plan standard de la 6 USD / lună 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=http://join.quizzizz.com/&usg=ALkJrhiELivvNcpdTUQcTrGW0Koa0JRn5Q
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Într-un joc Kahoot standard , întrebările pot fi afișate elevilor pe un proiector sau ecran. Elevii răspund pe propriile 

dispozitive. 

KAHOOT 

Pro 

• Este o experiență comună.  Toată lumea poate răspunde în același timp. Asta înseamnă, de 

asemenea, că putem oferi feedback tuturor în același timp. 

• Există  o mare oferta de jocuri publice care se pot duplica şi personaliza de către fiecare profesor 

 

Contra 

• Viteza unui joc Kahoot tradițional este mică!  

               Caracteristici unice 

• Mod invizibil.  Kahoot! își amintește cum a punctat fiecare elev la fiecare întrebare.  Elevii își pot 

compara încercarea actuală cu încercările anterioare de a vedea cum au progresat.  

• Generatorul prietenos de porecle.  Generatorul le va permite elevilor să se întoarcă pentru a alege 

dintre trei opțiuni de poreclă adecvate. 

 

QUIZIZZ  

Pro 

• Este ritmul elevilor.  Nimeni nu se supără din cauză că dispozitivul său nu a încărcat jocul suficient 

de repede pentru a concura. 

• Profesorii pot afișa un tablou de bord al progresului elevului pe proiector pentru a vedea progresul 

fiecărui elev și pentru a vedea instantaneu câte întrebări a răspuns clasa corect / greșit. 

 

Contra 

• Cu Kahoot ! toată clasa poate răspunde la aceeşi întrebare  şi toţi elevii îşi exprimă opinia pe o anumită 

parte a conținutului  

 

Caracteristici unice 

• Sunt afişate imagini cu mesaje distractive după ce se răspunde la o întrebare pentru a arăta dacă este 

corect sau greșit. Se pot utiliza imaginile  preîncărcate sau se pot încărca altele. 

• Mod teme.  Se poate folosi această opţiune pentru a face ca testul să fie finalizat până la un termen 

limită. 

• Adăugați audio, imagini și ecuații matematice. Pentru o întrebare nouă, se pot utiliza pictogramele 

de lângă întrebare pentru a  încarca  simboluri matematice, sunet sau imagine. 

• Întrebările corecte le oferă studenților aceste puteri, precum imunitatea (a doua șansă după un răspuns 

incorect), jocul de putere (toată lumea primește cu 50% mai multe puncte timp de 20 de secunde) și x2 (puncte 

duble pentru o întrebare). 

În ambele platforme, profesorii pot vizualiza rapoarte pentru a vedea teste care rulează în prezent și 

teste completate. Rapoartele Quizzizz sunt la fel de frumoase ca cele ale lui Kahoot. Puteți vizualiza datele în 

funcție de elev sau de întrebare . De asemenea, puteți descărca o foaie de calcul Excel codificată color cu 

datele. 

Ambele platforme oferă opţiunea ca  fiecare elev să primească întrebările într - o ordine diferită. Prin 

acest lucru face dificilă posibilitatea ca elevii să „primească ajutor” unul de la celălalt. 

Se poate modifica această opţiune dacă se doreşte ca întrebările să apară în ordinea originală pentru toată lumea. 

De asemenea ambele platforme oferă posibiliatea ca răspunsurile să fie amestecate pentru fiecare 

întrebare (fiecare elev primește o altă ordine.) Acest lucru este ideal atunci când nu doriți să vă faceți griji 
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cu privire la amestecarea răspunsurilor creând în același timp testul. 

Se poate dezactiva această  opțiune  dacă se doreşte ca răspunsurile să apară în ordinea originală pentru toată 

lumea. 

Se pot salva automat setările preferate atât pentru jocurile live, cât și pentru temele pentru acasă. Acest 

lucru ne scutește de dificultatea de a schimba setările de fiecare dată când lansăm un test. De fiecare dată când 

va începe un nou joc live sau pentru teme, se vor prelua setările care au fost folosite în jocul anterior. Se pot 

alege diferite setări pentru jocurile live și pentru teme. 

Ambele platforme pot fi  utilizate pentru evaluare formativă în timp real, testare, chestionare și discuții în clasă 

dar oferă şi posibilitatea unei evaluări  dirijată de profesor către elev ca o sarcină extracurriculară.   
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Fapta bună- o poartă între inimi 

Prof. Iancu Elena Gina 

Șc. Gim. ,,Prof. M. Sîmbotin” Cârligele, jud. Vrancea 

 

De ce sunt importante faptele bune pentru elevi? Implicându-se într-o activitate de binefacere,pot rupe 

rutina activităților zilnice și a monotoniei își pot construi mai târziu un CV atractiv astfel încât să poată raspunde 

la anunțurile de tipul: ‘‘angajăm persoană sub 25 de ani cu 7 ani de experiența...’’. Iși ajută comunitatea în care 

să le facă placere să traiască încă zeci de ani făcând ceva util cu preaplinul sufletesc specific varstei.Având 

timpul liber bine organizat sunt la adapost de tentații ca drogurile, fumatul, etc , si au astfel șansa să devină un 

adult mai responsabil și implicit de a schimba în bine lumea din jurul său. Stând acasă cu siguranță nu își vor 

găsi locul de muncă ideal. 

 Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi 

abilități în pas cu vremea. Iși pot crea contacte care să îi conducă la un post(serviciu)așa cum și-l doresc. Daca 

sunt afectați de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că au un rol și un loc important în comunitate. Pot 

să își formeze deprinderi și să își creez contacte care sa îi ajute să depașească stereotipurile și prejudecățile și 

astfel să își gasească un loc de muncă, care să îi ajute să aibă un nivel de trai mai decent, mai multă încredere 

în propriile forțe.  

Binefacerile oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil că mulţi dintre 

noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei 

nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare 

ne va face să înţelegem problemele cu care această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm 

rampele impracticabile, pe care până atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine 

în faţa acestor probleme. Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi 

şi să înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii 

ei. Am devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre.  

Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 

şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face 

o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, 

se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

O curte a şcolii năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un loc sigur pentru 

copii, cu spaţiu de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi mobilizarea unor resurse de care 

comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am înţeles 

astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este nevoie 

de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, ci 

trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are extraordinare 

valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi 

abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la 

cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte 

teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. 

 Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a 

voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un 
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efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul 

în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm 

sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a 

învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

Fapta bună  se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate și mediatizate. 

Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub aspectele cele mai pragmatice și necesare 

pâna la urmă. Binefacerea  face minuni în viața tuturor, mai ales pe plan profesional. 
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Includerea elevilor care provin din medii defavorizate prin proiecte europene 

 

prof. Lazaric Anca 

 Şcoala Gimnazială Ştefan cel Mare, Bistriţa 

 

România este din păcate una dintre ţările cu rată destul de ridicată de abandon şcolar şi probleme în 

incluziunea elevilor care provin din medii defavorizate. Abandonul şcolar are cauze variate. 

Factorii care determină părăsirea timpurie a școlii în România sunt: 

 - factori privind elevul/familia și cererea de educație: nivelul scăzut al veniturilor familiei; 

accesibilitatea teritorială limitată a serviciilor de educație; implicarea copiilor în activități de muncă; migrația 

părinților în străinătate; nivelul redus de educație al părinților; modul deficitar de valorizare a școlii de către 

familie; condiții precare de sănătate; situații de dizabilitate/CES etc.; 

 - factori privind oferta de educație: oferta scăzută de programe de sprijin; insuficienta corelare între 

oferta educațională și specificul economic local; aspecte care țin de mediul școlar (climat educațional, atitudinea 

cadrelor didactice față de elevi etc.); sprijin educațional insuficient pentru elevii aflați în risc de abandon școlar; 

situația de repetenție; aspecte deficitare la nivelul curriculumului aplicat; lipsa personalului de sprijin pentru a-

i ajuta pe copiii aflați în risc de părăsire timpurie a școlii. 

Includerea elevilor proveniţi din medii sociale defavorizate în toate activităţile şcolii este un mod de a 

combate abandonul scolar timpuriu, cunoscut fiind faptul că, de cele mai multe ori, elevii care părăsesc şcoala 

timpuriu aparţin acestor medii defavorizate. 

Sporirea atractivităţii ofertei şcolare se poate realiza prin multe mijloace şi metode. Un caz fericit sunt 

proiectele europene care pot fi derulate la nivelul instituţiei şcolare. Proiectele de tip Erasmus+ au, pe lângă 

beneficiile evidente şi binecunoscute pentru toată comunitatea şcolară, avantajul de a perimte implicarea tuturor 

categoriilor de elevi în activităţile derulate la nivelul şcolii. 

La nivelul Programului Erasmus+ există o preocupare permanentă pentru încurajarea organizațiilor 

aplicante să răspundă nevoilor persoanelor care provin din medii defavorizate și comunităților din care aceștia 

fac parte. În mod explicit, principiul echității şi al incluziunii fundamentează Programul Erasmus+, acesta 

urmărind facilitarea accesului la diferite contexte transnaționale de învățare pentru participanții din grupuri 

defavorizate precum : persoane cu dizabilități; persoane cu dificultăți educaționale; obstacole economice; 

diferențe culturale (imigranți sau refugiați, minorități naționale sau etnice, dificultăți de adaptare lingvistică și 

de incluziune culturală etc.); probleme de sănătate; obstacole sociale (discriminare, comportamente de risc, 

părinți tineri și/sau singuri, orfani etc.); obstacole geografice (zone îndepărtate, mediul rural, regiuni periferice, 

zone-problemă urbane etc.). 

Dintre beneficiile pe care derularea proiectelor Erasmus+ le are asupra elevilor aflaţi în situaţii de risc 

şi abandon şcolar putem enumera următoarele: 

- creşterea motivației pentru învățare;  

- dezvoltarea unor tehnici eficiente de învățare;  

- dezvoltarea de abilități cognitive care pot susține participarea şcolară şi implicarea mai activă în 

propria învățare; 

 - dezvoltarea unor competențe-cheie transversale, importante din perspectiva dezvoltării integrate e 

personalității elevilor (spirit antreprenorial, competențe lingvistice, a învăța să înveți etc.); 

 - orientarea şcolară şi profesională eficientă şi adecvată nevoilor şi intereselor elevului;  

-  dezvoltarea abilităților socio-emoționale şi civice, care să sprijine incluziunea școlară a elevilor aflați 

în risc de abandon școlar şi să asigure o bună inserție socială (creşterea stimei de sine, abilități de comunicare, 

responsabilizare, luarea deciziilor, abilități civice etc.); 

Mobilităţile transnaţionale au avantaje nenumărate, dintre care enumerăm: 

- oferirea unor oportunități de informare asupra altor experiențe educaționale (ce înseamnă să fii elev 

în altă țară?);  
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- dezvoltarea unor abilități de colaborare şi lucru în grup;  

- dezvoltarea unor abilități de comunicare în limbi străine;  

- acumularea de cunoştințe şi dezvoltarea unor abilități specifice domeniilor/temelor abordate de 

proiecte. 

ProiecteleErasmus+ ajută de asemenea profesorii să dobândească competenţe care să ducă la 

incluziunea elevilor defavorizaţi. Profesorii vor şti cum să utilizeze strategii didactice inovatoare având rolul de 

a promova incluziunea şi de a eficientiza învăţarea. Implementarea metodelor non-formale care sunt majoritate 

în derularea proiectelor Erasmus+ în cadrul orelor de curs are ca rezultat creşterea progresivă a participării 

anumitor grupuri de elevi care nu se fac remarcați, în general, în timpul orelor de curs cu format tradițional. 

Cadrele didactice dezvoltă capacitatea de a promova un climat școlar incluziv, care să încurajeze participarea 

şcolară a elevilor în risc şi implicarea lor activă în învățare. Totodată, profesorii implicaţi în proiecte Erasmus+ 

dezvoltă competenţe de lucru cu elevi cu dizabilităţi/cerinţe educaţionale specifice, acest lucru ducând spre 

incluziune reală.  

Elevii implicaţi în acest tip de proiecte dezvoltă competenţe de socializare, relaţionare şi muncă în 

echipă. Învaţă să coopereze şi să se integreze în echipe. Dezvoltă stimă de sine crescută, lucru care este benefic 

pentru înteaga viaţă, nu doar pentru perioada şcolarizării. 
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Incluziune prin activităţi non-formale 

 

 prof. Lazaric Ştefan 

 Şcoala Gimnazială Avram Iancu” Bistriţa 

 

Motto: Orice metodă este rezultatul intersecției dintre diferiți factori, astfel educația va rămâne mereu o artă: 

arta de a adapta, la o situație precisă, indicațiile metodologice date de cărți. Gaston Mialaret 

 

 Şcoala incluzivă - este denumirea instituţiei şcolare din învăţământul public de masă unde au acces toţi 

copiii unei comunităţi, indiferent de mediul de provenienţă al acestora, școală în care sunt integraţi într-o formă 

sau alta şi copii cu cerinţe speciale în educaţie, loc unde programul activităţilor didactice are la bază un 

curriculum specific (individualizat şi adaptat) şi unde participarea personalului didactic la activităţile educative 

din clasă se bazează pe un parteneriat activ între profesori, profesori de sprijin /suport, alți  specialişti în educaţie 

specială şi părinţi. Incluziunea  ne apare astfel ca o mişcare spre extinderea scopului şi rolului şcolii obişnuite,un 

proces de transformare a acesteia pentru a putea răspunde cerințelor unei mai mari diversităţi de copii. 

De multe ori elevii care provin din medii defavorizate nu reuşesc să se integreze singuri în colectivul 

de elevi cărora aparţin, clasa din care fac parte. Acest lucru este parte din cauza colegilor care nu sunt învăţaţi 

cum să accepte toţi colegii în egală măsură, parte din cauza unor complexe proprii pe care aceşti elevi le 

dezvoltă, dar, din păcate,sunt situaţii în care vina este a cadrelor didactice. Eşecul de a se integra şi de a fi 

integraţi în colectiv are de cele mai multe ori ca şi rezultat abandonul şcolar timpuriu. 

Educaţia non-formală poate veni în întâmpinarea acestei probleme. Este bine cunoscut că educația 

formală are un set bine definit de caracteristici. Ori de câte ori una sau mai multe dintre acestea este absentă, 

putem afirma cu siguranță că procesul educațional a dobândit caracteristici de bază non-formale. În educația 

non-formală participarea elevului este voluntară. Educația non-formală este planificată, centrată pe elev și are 

o abordare educațională flexibilă, fără creditare oficială sau certificare. Procesul educativ în educația non-

formală are un curriculum și o metodologie mai flexibile. Activitățile sau lecțiile de educație non-formală pot 

avea loc atât în afara instituțiilor cât și în școli, în diferite contexte. Nevoile și interesele elevilor sunt luate în 

considerare. Procesele educative bazate pe o metodologie și un curriculum flexibil, capabile să se adapteze la 

nevoile și interesele elevilor, pentru care timpul nu este un factor prestabilit, cu siguranță nu corespund educației 

formale, dar se încadrează în așa-numita educație non-formală. 

Dintre multiplele avantaje ale educaţiei non-formale putem aminti următoarele care sunt grăitoare 

pentru utilitatea acestui tip de educaţie în special pentru copiii care provin din medii dezavantajate: 

- valorificarea timpului liber al elevilor, din punct de vedere educaţional;   

- oportunităţi pentru valorificarea experienţelor de viaţă ale elevilor, prin cadrul mai flexibil şi mai 

deschis şi prin diversificarea mediilor de învăţare cotidiene;   

- participare voluntară, individuală sau colectivă; - 

 - modalităţi flexibile de a răspunde intereselor elevilor - gama largă de activităţi pe care le propune şi 

posibilitatea fiecărui elev de a decide la ce activităţi să participe;   

- dezvoltarea competenţelor pentru viaţă şi pregătirea tinerilor pentru a deveni cetăţeni activi; 

-  pe lângă informaţiile şi competenţele specifice anumitor domenii de activitate în care se încadrează 

proiectele sau activităţile non-formale, elevii îşi dezvoltă şi capacităţi organizatorice, capacităţi de 

autogospodărire, de management al timpului, de gândire critică, de adoptare a unor decizii sau rezolvare de 

probleme;   

- un cadru de exersare şi de cultivare a diferitelor înclinaţii, aptitudini şi capacităţi, de manifestare a 

talentelor în artă, cultură, muzică, sport, pictură, IT, etc.  sprijinind incluziunea școlară și socială. 

UNESCO vede incluziunea ca o abordare dinamică ce răspunde pozitiv la diversitatea elevilor și care 

priveşte diferențele individuale ca oportunități pentru îmbogățirea învățării. (UNESCO, 2005). Incluziunea este 

văzută ca un proces de a răspunde la diversitatea nevoilor tuturor elevilor, prin creșterea implicării în învățare/ 
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cultură/ comunitate, precum și prin reducerea excluziunii în și din educație. Ea implică modificări de conținut, 

abordări, structuri și strategii, cu o viziune comună pentru toți copiii din același interval de vârstă, având 

convingerea că responsabilitatea sistemului educațional este de a educa toți copiii. (UNESCO, 2005) 

Cea mai mare diferență dintre educația formală și cea non-formală o reprezintă metoda pe care o 

utilizăm. Metoda este un instrument ce ne ajută să ne atingem obiectivele. Răspunde la întrebarea Cum?La 

această întrebare, răspunsul poate fi prin activităţi non-formale. 

Ca si alte tipuri de învățare, învățarea non-formală permite acumularea de noi cunoștințe, abilități și 

noțiuni, ceea ce înseamnă că conținutul său poate fi oricând actualizat sau îmbunătățit; acest lucru implică 

extinderea învățării în spațiu și timp. Există mai multe activități non-formale, care pot fi aplicate cu succes 

pentru incluziunea socială, cum ar fi: origami, pictura, sculptura, cursuri de dans, expoziții de fotografie, teatru, 

pantonima, proiecte ecologice, proiecte de educație civică, excursii, activități socio-culturale, întreceri sportive, 

concursuri de artă, activități în aer liber, activități de grup menite să contribuie la dezvoltarea socio-profesională 

a elevului. 

Bazându-se pe metode de învățare activă/ interactivă, educaţia non-formală sprijină dezvoltarea 

personală a indivizilor/ grupurilor. Este adaptată la grup și/ sau la individ și implică o învățare în ritm propriu. 

Non-formalul include mai multe activități practice, lucrul în echipă și implicarea în activități de voluntariat. Se 

identifică astfel mai uşor nevoile elevilor şi îi ajută pe aceştia să se adapteze mai bine la procesul de învăţare. 

Non-formalul contribuie în mod evident la dezvoltarea personală și profesională a individului, flexibil 

și poate mai rapid decât formalul. Aceasta și datorită faptului că non-formalul completează achizițiile din 

sistemul formal, vizând cu precădere latura lor practică, exploratorie, în concordanță cu interesele și dorințele 

participanților. Faptul că activitățile educației non-formale nu au caracter obligatoriu, sunt dezvoltate în vederea 

atingerii unor obiective și obținerii unor rezultate prestabilite, și chiar dacă există și aici procesul evaluării, el 

este flexibil, formativ, elimină stresul obţinerii notelor sau al rezolvării temelor obligatorii. 

De cele mai multe ori activităţile non-formale permit elevilor munca în echipe, colaborarea. Acest lucru 

duce la depăşirea barierelor existente în clasă. Scoate la iveală capacitatea copiilor de a accepta şi de a colabora 

(de cele mai multe ori cu rezultate bune şi foarte bune) cu colegii lor, diferenţele de orice tip fiind uitate. Stima 

de sine a elevilor preveniţi din medii dezavantajate creşte. Ei îşi dovedesc în primul rând lor înşişi faptul că pot 

să lucreze la fel de bine ca şi colegii lor, că pot obţine rezultate remarcabile impicându-se în diferite tipuri de 

activităţi non-formale. 
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COMMUNITY IS THE KEY 

Roșu Maria 

Școala Gimnazială „Sfântul Vasile” Ploiești 

 

Nowadays more and more children drop out of school contrary to what European authorities believe that the 

21st century is considered to be the “civilized” world. Children get involved in an artificial world with no friends, 

partners, teachers, tutors, classmates, students. Children might feel lonely without knowing that there are so 

many helpful people who know how to make them grow like a beautiful flower. These people are part of a 

COMMUNITY.  The pure children’s “blind” eyes cannot “see” because they do not go to school. The 

community they are members of could and should help them financially or morally. Going to school is a duty 

towards others. Not going to school cannot be charged of a murder  nor  punished. But it is a huge mistake 

towards us, as human beings, who need self-respect, love, knowledge, discovery, discipline, loyalty.  There are 

meritorious students who cannot afford to continue their education owing to their financial difficulties but 

schools and the communities they are part of always guide and train the students towards achieving excellence 

in their professional and personal lives. Some students at risk are those with special educational needs. For 

example, they may have learning disabilities or emotional and behavioral problems that interfere with their 

learning and achievement. Others may be students whose cultural backgrounds don’t mesh easily with the 

dominant culture at school. Still others may be students from home environments in which academic success is 

neither supported nor encouraged.  

All in all, EDUCATION is the best gift a COMMUNITY can give to someone as we all know, “Education 

opens doors”. 
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  Diminuarea abandonului școlar prin activități extracurriculare 

Crăciun Cătălin 

Școala Gimnazială George Vâlsan Amara 

 

 În ceea ce privește statistica la nivel european și  național  privind  abandonul școlar a reieșit 

că aproximativ  5 milioane de cetățeni europeni cu vârsta cuprinsă între 18 și 24 de ani au părăsit școala 

timpuriu, ceea ce înseamnă că au părăsit școala după ce au absolvit doar învățământul secundar inferior 

sau mai puțin și nu mai urmează o formă de educație și/sau formare profesională. Părăsirea timpurie a 

școlii este legată pe lângă un  un risc ridicat de șomaj ceea ce duce, la rândul său, la reducerea 

câștigurilor pe viață și chiar la sărăcie și la fenomenul migrației părinților elevilor în străinătate pentru 

un trai mai bun și deseori uitând de copii, sau au fost lăsați în grija bunicilor. Așadar persoanele care 

abandonează școala sunt, de asemenea, mai predispuse la excluderea socială. Din acest motiv, reducerea 

părăsirii timpurii a școlii este unul dintre principalele obiective comune convenite de ministerele 

educației din țările Uniunii Europene, statele membre fiind angajate să reducă ponderea persoanelor 

care abandonează timpuriu școala la mai puțin de 10% până în 2020 (această cifră a fost de 13,9 % în 

2010). Grupul de lucru ET2020 al Uniunii Europene privind politica școlilor în perioada (2014- 2015) 

cu privire la prioritatea numărul unu "părăsirea timpurie a școlii" reflectă rezultatele acțiunii comune a 

guvernelor din 30 de țări ale UE, din țările europene asociate și a organizațiilor partenerilor sociali 

europeni în care școala este privita ca: un actor-cheie in reducerea si combaterea părăsirii timpurii a 

școlii, dar nu poate acționa ca unic factor decizional, deoarece există factori din afara școlii care vor 

influența succesul elevului. În această abordare trebuie implicate: comunitatea școlară (liderii școlari, 

personalul didactic și non-didactic, elevi, părinți și familii), echipe multi-profesionale a căror implicare 

trebuie sa aibă o coerență, colectivă si colaborare cu părțile interesate externe și cu comunitatea în 

general. Este necesar să se promoveze o cultura școală pozitivă, munca în echipă care sa aibă al baza 

colaborarea în cadrul comunității școlare. 

Programele de dezvoltare și îmbunătățire a școlii ar trebui să includă obiective prin care să-și 

propună: colaborarea cu factorii care stau la baza abandonului școlar ( comunitate școlară, părțile 

interesate, echipe multi-profesionale, servicii externe locale, părinți și familii) un plan de investiții 

pentru dezvoltarea profesională continuă a liderilor școlari, a cadrelor didactice cu accent pe 

conștientizarea proceselor de abandon școlar timpuriu asigurarea că fiecare copil și tânăr are șanse egale 

de acces și poate beneficia de o educație de înaltă calitate un curriculum relevant împreună cu un 

personalul didactic inspirat și dedicat educația să fie tratată ca un parteneriat între părinți și școală – 

parteneriat construit pe o relație de încredere reciprocă și cooperare între cele două parti. Un rol 

important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără îndoială, 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. 

Astfel am implementat în decursul ultimilor 4 ani  7 proiecte Erasmus+ acțiune cheie KA229- 

parteneriate strategice doar între școli  și numeroase proiecte eTwinning, care au vizat  ca  axă prioritară 

identifcarea elevilor aflați în risc de abandon școlar și implicarea  acestora în echipe de proiect. 

La nivelul   programului Erasmus+ este o prioritate  diminuarea abandonului școlar.Astfel prin 

intermediul proiectului Erasmus+ ,,Can you play with me?’’2018-2021 ne-am propus ca să reducem  

dependența de internet la cel mai scăzut nivel și chiar pentru a o stinge complet, prin implicarea acestora 
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în jocuri vechi ale copilăriei astfel am proiectat activități utile pentru creșterea fizică și intelectuală, 

conducând copiii către jocuri și ajutându-i să inventeze noi jocuri, pentru copiii care au probleme de 

dependență de internet sau tehnologie în jurul nostru, în special în clasa noastră, pentru a pune capăt 

acestor deficiențe fizice și psihologice. 

Prin intermediul proiectului Erasmus+ ,,M.A.C> TRACTION’’2018-2021 ne-am propus  ca  

cea mai importantă și mai semnificativă modalitate de reducere a abandonului școlar  este Proiectele 

Erasmus. Pentru acest motiv, am decis să alegem studenți cu lipsă de atenție între 8 și 11 ani pregătește 

un proiect Erasmus cu 6 țări partenere. În acest parteneriat, ne-am propus să împărtășim cunoștințe, 

metodologie și experiență. „Testul de atenție d2” va viza selectarea acestora elevi. După rezultatele 

testelor, elevii vor fi considerați ca un întreg, nu doar pentru succesul școlar. Am creat un  mediu de 

sprijin pentru ca aceștia să poată exprima cu ușurință. În același timp, vom crea un mediu nou pentru 

ei, astfel încât să poată ști dacă au competențe în diferit câmpuri sau nu . Vor merge mai departe spre 

viitor prin pași puternici cu diferitele strategii pe care le vor reduce lipsa de atenție. Acești elevi  au fost 

adunați după clasele lor terminat vor participa la activități MAC (Mental-Art-Cultural) Proiectul constă 

în 4 perioade : 

1. PREGĂTIRE: Aplicarea identificării testului d2 a elevilor, sondaj chestionar, profesorii vor 

să li se dea „proces și metode de predare”. vor fi organizate seminarii, panouri, ateliere, instruiri 

lipsa de atenție pentru părinți. Toate aceste instruiri vor fi făcute de specialiști în școala parteneră. 

2. LUCRĂRI MENTALE: a-Jocuri cognitive: ajută elevul care are lipsă de atenție să-și 

adune.Aceste tipuri de jocuri necesită o concentrare ridicată, astfel încât crește nivelul de atenție și 

motivationb-Jocuri digitale: Scopul nostru este de a crește concentrarea și motivația acestor studenți cu 

ajutorul produse pedagogice certificate care sunt științifice și amuzante în același timp. se vor dezvolta 

ei înșiși în diferite domenii, cum ar fi inteligența verbală, abilitățile matematice, logica gândire, 

raționament, vizualizare, prezență a vizualizării, memorie spațială, screening vizual. În timp ce noi fac 

acest lucru, scopul nostru este de a crește și dezvolta abilitățile TIC ale elevilor. Vom asigura o parte 

dinjocurile pot fi jucate online c-Șah: Elevii care au lipsă de atenție vor lua responsabilitățile și 

dezvoltarea dezvoltării de sine. În această perioadă vor fi învățați șahul de bord și reguli de bază ale 

jocului de șah. Mișcările pietrelor vor preda prin dramă tehnică. Elevii vor juca șah online în net. 

Câștigătorii vor fi împărtășiți de instrumentele web2. Vor proiecta o tablă de șah cu materiale simple. 

3. LUCRĂRI ARTE a) Lucrările de artă predau observarea, descrierea, analiza și interpretarea. 

Se urmărește ca studenții se vor distra bine și vor întâlni diferite culturi în această perioadă.Ebru și  

quilling,  

b) origami: Pentru a avea succes, un copil care încearcă să facă diferite obiecte cu origami 

trebuie să ofere mai mult atenție, urmăriți modelul și ascultați instrucțiunile. 

c) Proiectarea instrumentelor ritmice: fiecare țară va proiecta un instrument muzical și îl va 

introduce materialele duse la întâlniri vor fi convertite într-un instrument muzical. Toți partenerii vor 

face ei își proiectează propriile instrumente .Patrimoniul cultural va fi împărtășit. 

d) Crearea unui grup de ritm: Această secțiune va fi studiată în funcție de abordarea „Orff”. 

Pentru aceasta motiv, va avea un efect asupra elevilor. În studii, ritmul, vocea, cântatul și dansul 
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și se vor face jocuri cu povești muzicale, piese de teatru, ascultarea sunetelor din natură. 

Instrumente de acest fel ca maracas, vor fi folosite castanete. Un concert va fi susținut la sfârșitul 

perioadei. Toți studenții vor  alege o melodie comună pentru un flashmob. 

4. STUDII CULTURALE: Jocuri tradiționale pentru copii: în LTT, fiecare școală parteneră își 

va preda propriile joc pentru alți parteneri. Elevii vor participa la aceste ateliere. În același timp, vor 

învăța să respectăm regulile societății și împreună. 

Clădirile din fiecare perioadă vor fi partajate în eTwinning. Elevii se adaugă reciproc, recunosc 

fiecare altele, face turnee online în zone sigure, „Climatul școlar pozitiv” care trebuie să fie formate pe 

tot parcursul proiectului vor fi create, iar metodele de educație non-formală vor fi utilizate pentru 

profesori și părinți. Educația profesorilor și a părinților va fi importantă în timpul proiectului. Faptul că 

fiecare școală parteneră este un specialist în câteva dintre aceste perioade, le aplică în propriile școli 

indică faptul că acest proiect va fi foarte comun. Exemple bune vor fi văzute pe loc în timpul proiect, 

în cele din urmă, acest proiect are ca scop asigurarea faptului că elevii cu lipsă de atenție sunt, de 

asemenea cetățeni europeni activi care contribuie pozitiv la mediul lor. 
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PERSPECTIVA PSIHOPEDAGOGICĂ A COPIILOR CU 

SINDROM DE HIPERACTIVITATE ȘI DEFICIT DE ATENȚIE 

 

Prof. itinerant/de sprijin Apostu Mihaela  

Școala Profesională Specială ”Sf. Stelian” Botoșani 

 

 

Rezumat  

”A te supune normei înseamnă a te supune examenului public, a răspunde așteptărilor pe care 

societatea și le formulează”(Neculau, 1987, p. 183). Societatea apreciază comportamentul membrilor 

ei după anumite etaloane, așteptând ca ei să se conformeze anumitor modele culturale.  

Scopul acestui articol nu este eliminarea problemelor specifice unui copil cu ADHD (Attention 

Deficit Hyperactivity Disorder), ci este unul realist, bazat pe dezvoltarea unor abilități de rezolvare a 

situațiilor dificile în care astfel de copii sunt implicați. Obiectivele urmărite vizează descrierea 

comportamentală a celor trei componente: hiperactivitatea, impulsivitatea și deficitul de atenție; 

strategii de intervenție ameliorativă: medicală, psihologică și psihopedagogică; exemplificarea unor 

sarcini de lucru utile. Metodele vizează schimbarea comportamentală, vizând categoria 

comportamentelor constructive și integrative.  

În ansamblu, voi prezenta caracteristicile comportamentale ale copiilor cu ADHD, cu vârste 

cuprinse între 3 și 12 ani. Problemele concrete cu care se confruntă părinții și profesorii duc la 

conturarea unor strategii de soluționare eficientă a acestora. În cadrul sistemului educațional, sunt 

conturate o serie de exerciții practice utile în adaptarea copiilor.  

Acești copii trebuie înțeleși și susținuți de persoanele din proximitate, în contextul cunoașterii 

cauzelor producerii unor tulburări de comportament.  

 

Cuvinte cheie:  

 hiperactivitate  

 impulsivitate  

 deficit de atenție  

 ameliorare  

 adaptare  

 

Tulburarea de comportament  

Manifestările comportamentale adecvate unor norme sociale și în concordanță cu așteptările 

grupului de apartenență sunt considerate comportamente dezirabile. La polul opus, nonconformitatea 

conduce la devianță comportamentală, definită drept ”lipsă de adeziune la modelul normativ și 

axiologic al grupului, manifestată printr-un comportament atipic, care încalcă prescripțiile normative și 

violează cerințele instituționale” (Rădulescu, Piticariu, 1989, p.9).  

Există o varietate de comportamente deviante, ”de la comportamentul excentric, caracterizat 

prin gesturi insolite, vestimentație aparte și dezordine comportamentală, până la comportamentele 

disfuncționale sau aberante, înscrise în aria delincvenței, a tulburărilor psihice, a subculturilor și 

contraculturilor deviante sau marginale” (Rădulescu, Piticariu, 1989, pp. 9-10). Comportamentul 

deviant reprezintă o expresie a ”incapacității funcționale a individului din cauza unor deviații fiziologice 

sau anormalități psihice, fie ca rezultat al unui comportament perfect normal, dar incompatibil cu 

standardele de normalitate ale grupului” (Rădulescu, Piticariu, 1989, pp.9-10).  

Cauzele tulburărilor de comportament sunt greu de precizat. Se înregistrează factori genetici 

(anomalii, deficiențe anatomo-fiziologice), factori psiho-patologici și sociali. Principala cauză a acestor 
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probleme rezidă în tulburările funcțiilor cerebrale (factori ereditari), dar și în condițiile de trai ale 

copiilor: în familie, grădiniță/școală.  

Această etiologie diversă se manifestă sub forma incapacității individului de a se adapta unor 

solicitări. Apare des un cerc vicios datorită limitelor impuse de părinți, pe care copilul nu le ia în 

considerare, fiind necesară o permanentă atenționare a copilului.  

Manifestările de hiperactivitate debutează odată cu vârsta preșcolară (cel târziu la 5-6 ani), iar 

spre adolescență neliniștea corporală se reduce, menținându-se totuși anumite dificultăți atenționale și 

orientarea spre acțiuni impulsive.  

 

Hiperactivitatea cu deficit de atenție  

Copiii cu tulburare comportamentală se diferențiază față de copiii cu o dezvoltare normală prin 

frecvența și intensitatea cu care apar problemele (se concentrează mai greu, sunt ușor de distras, agitație, 

etc.).  

Hiperactivitatea cu deficit de atenție presupune cel puțin trei elemente: hiperactivitatea, 

impulsivitatea și deficitul de atenție.  

 

a) Hiperactivitatea caracterizează persoanele dinamice, neliniștite și agitate.  

Copiii hiperactivi:  

- dau din mâini și/sau picioare când sunt așezați pe scaun;  

- se deplasează liber prin clasă;  

- preferă jocurile de mișcare;  

- se lovesc frecvent de obiecte;  

- nu acordă atenție detaliilor;  

- se apucă de mai multe lucruri deodată;  

- pierd/își uită obiectele personale.  

 

b) Impulsivitatea e o manifestare comportamentală caracteristică persoanelor care:  

- fac comentarii inadecvate situațional;  

- își stăpânesc cu dificultate impulsurile;  

- îi lovesc pe ceilalți;  

- iau din lucrurile personale ale altora;  

- au un autocontrol scăzut.  

 

c) Deficitul de atenție este întâlnit la copiii care:  

- au dificultăți de concentrare;  

- se plictisesc repede;  

- își întrerup activitatea la scurt timp după începerea ei;  

- finalizează cu greu o sarcină.  

 

Sindromul ADHD e o tulburare specifică de comportament, cu o incidență medie de 3-5% la 

copii, mai crescută în rândul băieților decât la fete. În 50% din cazuri, tulburarea debutează înainte de 

4 ani, dar e diagnosticată ca atare odată cu începerea școlii.  

 

Modalități de intervenție ameliorativă  

Intervenția în cazul copiilor cu ADHD îmbracă mai multe forme: 

a) Intervenția medicală presupune prescrierea unor medicamente ce reduc hiperkinetismul și starea de 

neliniște. Efectul lor e temporar, pe termen scurt. Totodată, utilizarea lor duce la simptome secundare, 

precum: scăderea în greutate, diminuarea apetitului, încetinirea temporară a creșterii, insomnii, etc.  
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b) Intervenția psihologică constă în strategii de autocontrol comportamental. Se aplică terapiile de 

factură cognitiv-comportamentală și existențială.  

c) Intervenția pedagogică presupune acordarea unui sprijin educațional corespunzător dezvoltării 

cognitive și emoționale a copilului cu ADHD. Adaptarea la cerințele școlare și sociale are loc treptat, 

în pași mici, prin strategii didactice construite eficient: adaptare curriculară, solicitarea îndeplinirii unor 

sarcini scurte, clar definite, implicarea copilului în munca de echipă.  

Exercițiile indicate spre a fi aplicate în lucrul cu copiii cu ADHD sunt variate, însă au la bază 

activități practice și atractive:  

- ”E timpul jocului! Nu deranjați!”  

- ”Calitățile copilului meu”  

- ”Regulile familiei mele”  

- ”Planul de recompensare cu puncte”  

- ”Concursul pentru fețe zâmbitoare”  

- ”Consecințele faptelor mele”  

Cazurile copiilor cu hiperactivitate și deficit de atenție sunt des întâlnite în activitatea didactică, 

ceea ce solicită inteligența și abilitățile manageriale ale profesorului. Acesta trebuie să fie ”cel care 

inițiază și realizează acțiuni specifice prin care controlează și gestionează manifestările 

comportamentale ale elevilor, canalizându-le în direcția respectării unor norme și reguli menite să 

asigure buna desfășurare a activității didactice”(Dumitru, 2008, pp.276-277).  
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                                     Vountariatul, o activitate importantă  în viața elevului 

Alb Ionela 

Gradinita Nr.5 Zalau 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. 

Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel 

sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar 

în ceea ce privește 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, 

fără a primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul 

proiectului în care este implicată.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din 

școala noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi 

la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că 

pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse 

egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor 

aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, 

jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au 

posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei 

învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care 

provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu 

experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 
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Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea 

rolului de cetățean activ.  
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Prevenirea abandonului școlar - strategii de intervenție 
 

Prof. înv.primar Marian  Gina  Mariana  

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ,, GH.LAZĂR,,-ZALĂU 

                          

 

O provocare comună pentru sistemele de învăţământ europene este prevenirea părăsirii timpurii 

a şcolii şi prevenirea fenomenului de violenţă şcolară. 

 Cercetările desfăşurate la nivel european scot în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire 

timpurie a şcolii şi fenomenul violenţei şcolare implică un număr tot mai mare de elevi. Schimbările 

din societate şi din familia contemporană (problemele de relaţionare între părinţi şi copii, problemele 

economice,  mai puțin timp  petrecut cu familia, suportul social şi emoţional redus, supraîncărcarea 

profesională a părinţilor sau plecarea în străinătate etc.) determină mai multe probleme emoţionale la 

copii decât în trecut.  

La acestea se adaugă presiunea grupului, riscul consumului de droguri şi a altor forme de 

dependenţă, metodele educative slabe,  supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica 

de examene etc. constituindu-se în adevăraţi stresori pentru elevi care, din păcate, uneori evită 

confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la ore.  

Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al 

existenţei unor probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, 

încredere în educaţia şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, începând cu clasele primare, iar ignorarea sau 

pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Activităţile ce vor fi desfăşurate în cadrul acestui proiect vor urmări motivarea elevilor în 

vederea reducerii abandonului şcolar, prin sporirea creativităţii  şi prin  dezvoltarea competenţelor de 

comunicare, lingvistice, matematice, informatice, muzicale, artistice etc. Un elev implicat în propria 

educaţie va fi un elev motivat să îşi finalizeze studiile, de aceea, situaţiile de învăţare trebuie să fie 

legate de aspectele reale ale vieţii.  

Profesorul are menirea să promoveze învăţarea eficientă, adică o învăţare activă, participativă 

şi creativă. De aceea şi noi încercăm, prin acest proiect, să-i implică activ, atât pe elevi, cât şi pe părinţii 

acestora, în diverse activităţi educative. 

Prevenirea și combaterea absenteismului/ abandonului şcolar necesită din partea cadrelor 

didactice: 

√o atenţie susţinută pentru a descoperi din timp elevii în situaţie de risc, 

√exigenţă în analizarea fiecărui caz în parte, 

√mult tact psiho – pedagogic pentru a–i îndrepta pe calea cea bună pe elevii aflaţi în 

derivă.  
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Ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la cronicizarea fenomenului. 

Importantă este cunoaşterea acestor cauze, descoperirea lor în situaţii concrete si căutarea 

de modalităţi eficiente pentru  combaterea cauzelor și, implicit, a absenteismului/ abandonului școlar. 

 

Strategii de intervenție – bune practici 

 

√Stabilirea unui parteneriat şcoală-familie, cu acţiuni concrete; 

√Eficientizarea comunicării profesor–elev prin instituirea unor teme la orele de consiliere și 

orientare (dirigenţie) cu tematici precum: expectanţele elevilor legate de conduita profesorilor, 

probleme pe care le întâmpină cu diferiţi profesori, modalităţi de realizare a unor lecţii, centre de 

interes ale elevilor etc; 

√Organizarea unor activităţi extraşcolare menite sa atragă elevii spre activitatea şcolii; 

√Vizite la domiciliul elevilor şi discuţii cu părinţii elevilor celor care absentează; 

√Stabilirea şi aplicarea unui program de recuperare a materiei şcolare pentru elevii care absentează; 

√Stabilirea regulilor clasei/ regulilor de conduită în mediul școlar la începutul anului școlar; 

√Prelucrarea legislației și a Regulamentului de Ordine Interioară; 

√Sancţionarea elevilor care absentează nemotivat, în conformitate cu legislaţia ţării și ROI; 

√Efectuarea serviciului pe şcoală cu mai multă vigilenţă; 

√Intocmirea unui plan de monitorizare a absențelor elevilor; 

√Realizarea unei baze de date cu elevii aflați în risc de abandon școlar; 

√Solicitarea sprijinului profesorului consilier şcolar în alegerea programului/ activităţilor de 

intervenţie- prevenţie  şi aplicarea la clasele de elevi cu un absenteism ridicat; 

√Includerea elevilor care absentează/ în situație de risc într-un program de consiliere 

psihopedagogică de specialitate. 
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Rolul și importanța voluntariatului în dezvoltarea  socio-emotională a copilului 

Prof. Înv. Preșcolar Ungurușan Gabriela Victoria 

GR.CU P.P.,, VOINICEL ,, ZALĂU 

 

Mahatma Gandhi: „fii tu însuți schimbarea pe care  vrei să o vezi în lume”. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor, Să 

nu uităm că povara unei lumi de mâine,o vor duce pe umeri copiii de azi.   

 Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște 

satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Este  oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru 

activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor, tinând cont și de faptul că  programele de voluntariat au 

luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, cât și informală. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în 

mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, 

fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce 

privește resursele materiale. 

În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a căpăta experiență într-un 

anumit domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

Activitățile realizate de noi la nivelul unității, i-a ajutat pe cei mici să vadă viața dintr-o altă 

perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate 

începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar 

de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung 

să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze 

cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, 

schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor 

activități, elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele 

comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se 

într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei.  

Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul 

că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate de profesor, am observat 

comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe 

cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive.  

Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a 

devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit 

într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la 

învățătură 
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Prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate în viața 

profesională. Astfel, înveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi cu acesta, 

să îți gestionezi timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura unei 

organizații și elemente de identitate organizațională. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact 

cu situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta 

este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și 

prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte 

stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. 

 Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi 

bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Prin încurajarea participarii tinerilor la activități de voluntariat, satisfacția personală, stima de 

sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare societății și făcînd din 

locul în care trăim ,,o lume mai bună și mai frumoasă”. 

 

• Bibliografie: 
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M-aruncă în pustie unde e veşnic soare-analiză deconstructivistă 

 

MORARI CARMEN-ANCUȚA 

LICEUL TEORETIC ,,LUCIAN BLAGA,,, CLUJ-NAPOCA 

 

 

Poemul ales pentru încercarea de analiză deconstructivistă, mi se pare unul ce se pliază pe teoria 

propusă de cel mai de seamă reprezentant al Şcolii de la Yale, Paul de Man, conform căreia un text te 

obligă la o dublă lectură şi, implicit, la o dublă condiţionare. După cum se va vedea mai încolo, după 

părerea mea, întregul sens al poeziei pare un cifru ale cărui combinaţii deconstructiviste par a fi în 

număr de două.  

 Poezia M-aruncă în pustie unde e veşnic soare de Francesco Petrarca propune aproape numai 

termeni opozitivi ce subliniază nevoia de resituare a subiectului pe axa ce leagă prezenţa de absenţă. La 

prima vedere, poezia pare un stih închinat iubirii pline de pasiune , un elogiu adus suferinţei din 

dragoste. Aparent, subiectul pare un eu suferind din pricina iubitei, iar construcţia versurilor sugerează 

un ordin necesar şi categoric din partea îndrăgostitului care cere iubitei această suferinţă. El pare că 

vrea să sufere pentru iubirea pe care i-o poartă Laurei. 

Eul poetic pare să dorească să fie suspendat între toate opoziiţiile posibile: între ,,gheaţă” ≠ 

,,căldură”, între ,,carul ce apune” ≠ ,,răsare”, ,,întuneric” ≠ ,,lumină”, ,,noapte” ≠ ,,zi”, ,,zile scurte” ≠ 

,,lungi”, ,,floarea vârstei” ≠ ,,moşneag cu păr de nea”, ,,înalţă-mă în ceruri” ≠ ,,m-aruncă-n hăuri”, 

,,culmi de munte” ≠ ,,văi adânci”, ,,în lanţuri” ≠ ,,liberat şi viu”, ,,dă-mi glorie eternă” ≠ ,,uită-mă pe 

veci”. Toată poezia e un indecidabil. Toate strofele sunt marcate de incertitudine şi indecizie în termeni, 

eul poetic fiind permanent situat între ori…ori, sau…sau. Or această permanentă stare de confuzie nu 

face altceva, decât să-l proiecteze pe îndrăgostit ca fiind ceva nedefinint, mai exact o absenţă.  

Încă din prima strofă indecidabilul îşi face simţită prezenţa;  definirea subiectului e anulată şi 

scapă oricărei încercări de determinare: ,,M-aruncă în pustie unde e veşnic soare, / Ori unde gheaţa-

nvinge văpaia lui domoală”. Deocamdată identitatea celui/ celei care i se dă acest ordin imperios, e 

indescifrabilă. Acel ,,tu”(m-aruncă) ar putea fi, fie iubita, fie  o zeitate care trage sforile în dragoste (ne 

vom lămuri de acest lucru abia in ultima strofă). Verbele din prima strofă,  ,,m-aruncă”, ,,du-mă” sunt 

verbe mai dinamice decât în strofele următoare şi sugerează o îndepărtare categorică şi aproape o evitare 

a vreunui alt contact unul cu celălalt. 

Verbele din a doua strofă, ,,dăruie-mi”, ,,m-aşează”, ,,dă-mi” nu sunt chiar aşa dinamice si par 

mai afective, conferînd impresia de o oarecare apropiere între eu şi celălalt. Apoi, ultimul vers nu mai 

e construit ca o opţiune pentru ceva, respectiv pentru ,,floarea vârstei” sau bătrâneţe, ci cele două 

metafore contradictorii, în acelaşi timp, presupun afirmarea şi negarea, ştergerea lui; sunt cerute 

concomitent amândouă: ,, Dă-mi floarea vârstei, fă-mă moşneag cu păr de nea”. Versuri asemănătoare 
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ce propun acelaşi traseu al afirmării şi al ştergerii, apar în strofa a treia: ,, Înalţă-mă în ceruri, m-aruncă-

n hăuri reci / Să fiu pe culmi de munte şi-n văi adînci să fiu”. 

Ultimul vers, mai precis sintagma ,,uită-mă pe veci” lămureşte cine este aparent acel ,,tu”, ca 

subiect inclus: iubita.  Eul îşi proiectează iubirea ca fiind capabilă să se transforme într-o penitenţă  şi 

într-o stare de confuzie culminantă numai de dragul iubitei, garantănd cu neschimbarea lui sau a 

sentimentelor: ,,Eu voi rămâne-acelaşi şi pieptul meu va geme / De dragostea nestinsă atât amar de 

vreme” (strofa a patra). Penultimul vers  conţine din nou o evidentă absenţă a subiectului: Eul poetic va 

rămâne ,,acelaşi”, adică tot cel pe care nu-l cunoaştem, tot cel care nu s-a definit sigur nicăieri. 

 Motivul întregului periplu al suferinţelor şi-al chinurilor pare a fi ,,dragostea nestinsă” pentru 

iubită. 

În acest moment, când cititorul e convins că a găsit un sens şi crede că eul poetic e definit de 

însăşi dragostea purtată pentru Ea, vine deconstructivismul şi propune o resituare, o reinscripţionare 

a întregului mesaj şi al subiectului. Subiectul, am văzut nu s-a declarat nicăieri. Acel ,,Eu” e o absenţă. 

El a refuzat să vorbească despre sine, a vorbit în schimb despre celălalt, despre iubită. Nu lui îi sunt 

adresate toate imperativele, ci femeii care i-a provocat atâta suferinţă şi merită pedepsită. Versul ultim 

e înşelător. Nu avem de-a face cu o poezie de dragoste, care tratează zbuciumul interior al 

îndrăgostitului, ci cu o poezie care seamănă mai mult cu dispreţ şi ură. ,,Dragostea nestinsă” conţine un 

element şters ce trebuie reactualizat şi adus la suprafaţă: ură nestinsă. La fel, ,,Eu”-ul reinscripţionat va 

deveni ,,Tu”. De asemenea, ,,tu” iniţial, ca subiect inclus, va deveni “Eu”. ,,Gloria eternă”e înlocuită de 

semnul şters, adică de calomnie, ponegrire; amintirea e preferată uitării ş.a. Versurile vor suna aproape 

ca un blestem adresat de eul poetic către cea care l-a rănit profund: «Eu te-arunc în pustie unde e veşnic 

soare […] Şi-ţi dăruiesc o soartă prielnică sau rea / Te-aşez în întuneric sau în lumină clară […] Te înalţ 

în ceruri, te-arunc în hăuri reci”». Ultima strofă e cea mai interesantă la nivel de reinscripţionare; dacă 

iniţial dragostea eternă sugera posesia unei iubiri nesfârşite, acum eul poetic este cel care hotărăşte ce 

se va petrece de acum înainte: «( Fie că) Te ponegresc sau îmi amintesc pe veci de tine- / Tu vei rămâne 

aceeaşi şi pieptul tău va râde / De ura nestinsă atât amar şi vreme». Femeia pe care a iubit-o e privită 

acum ca o stană de piatră, insensibilă să reacţioneze, chiar şi la ura simţită de fostul îndrăgostit. Bărbatul 

nu mai e jucăria manevrată şi aruncată dintr-un loc în altul, femeia primind acest atribut. Bărbatul, deşi 

urăşte şi pare a blestema, e sigur pe sine. 

Conform teoriei lui Paul de Man, ,,alegoria lecturii istoriseşte imposibilitatea sensului şi nu 

armonizarea antinomiilor într-un sens unic”4. ,,Orice metodă de interpretare se vede suspendată de 

«contradicţii»5 sau disparităţi, de puncte slabe ale textului, din care ştergerea lui poate începe”6. 

 
4 Paul de Man apud. Mihaela Ursa, Scriitopia, p. 267. 
5 Paul de Man apud. Mihaela Ursa, p .268. 
6 Mihaela Ursa, op.cit. p. 268. 
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PROGRAMUL SCOALA ALTFEL 

IMPORTANTA ACTIVITATILOR EDUCATIVE 

GÎLĂ CATRINELA FELICIA 

SC. GIM. NR. 1 MALU SPART 

  

Activităţiile extracurriculare contribuie la completarea procesului de învăţare, la dezvoltarea 

abilitatilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi mult mai plăcută a timpului acestora.  

Având un caracter interactiv, copiii  participă într-o atmosferă relaxantă la astfel de activităţi. 

Potenţialul diversificat al activităţilor extracurriculare le face mult mai atractive si potenteaza tot mai 

mult capacitaile elevilor. Succesul este garantat dacă ai încredere în imaginaţia, bucuria şi în 

dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase şi valoroase.  

                  Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini si competente speciale, 

antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru 

activităţi socio-culturale, facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita 

şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile 

caracteriale.  

Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de 

afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Tot 

aici contribuie si faptul ca in stabilirea activitatilor si a programului de desfasurare a acestora are un 

mic rol si elevul acesta fiind rugat sa stabileasca o lista de preferinte de care se va tine cont. 

Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul de învăţământ, ea nu epuizează 

sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al timpului liber al 

copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară. 

              Aceste activitati extrascolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod 

plăcut şi util şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională. Activităţile extraşcolare au un rol 

important în cultivarea gustului pentru lectura,pentru carte. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin 

vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, participând la lansări de cărţi,prin dramatizarea 

unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în desfăşurarea sezătorilor literare, a cercurilor 

de lectură şi a atelierelor de scriere creativă. 

              În ceea ce priveste dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi  date  următoarele îndrumări: 

gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă. Elevii trebuie să fie 

îndrumaţi să dobândească: o gândire independentă, nedeterminată de grup, toleranţă faţă de ideile noi, 

capacitatea de a descoperi probleme noi şi de a găsi modul de rezolvare a lor şi posibilitatea de a 

critica constructiv. 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 extraşcolare care să le stârnească 

interesul, curiozitatea, imaginaţia şi dorinţa de a participa necondiţional la desfăşurarea acestora.  

        Scoala Altfel este de o mare relevanta in dezvoltarea abilitatilor practice si intelectuale, mai ales 

in ceea ce priveste centrarea activitatilor extrascolare, din cadrul programului, pe elev si pe 

competentele acestuia de a face fata activitatilor si nu pe ce alege profesorul deoarece scopul in sine al 

acestui program este tocmai sa creasca interesul elevului fata de activitatile extrascolare si totodata si 
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dobandirea unor noi competente iar daca activitatile nu prezinta interes pentru elev tot efortul cadrului 

didactic si al scolii este in zadar. 

        Un alt aspect foarte bine punctat in initiativa acestui program este implicarea tuturor cadrelor 

didactice in program nu doar a coordonatorului, a conducerii sau a dirigintilor. Fiecare idee, propunere 

si implicare in program a tuturor cadrelor didactice va aduce beneficii in plus elevilor, largindu-le 

orizonturile de cunoastere, si dupa cum bine se stie diversitatea in activitati este mult mai atractiva si 

interactiva pentru elev, acesta putandu-si alege mult mai bine activitatile preferate. 

         In ceea ce priveste parteneriatele cu alte institutii scolile rurale intampina de cele mai multe ori 

dificultati, prioritare fiind cele urbane in cazurile in care se doreste participarea la activitati ce au loc la 

diverse muzee, centree de cultura. Tot aici o alta problema este finantarea acestor parteneriate, scolile 

fiind nevoite sa gaseasca surse proprii. Astfel scoala trebuie sa faca in asa fel incat sa satisfaca nevoile 

de cunoastere si experimentare ale elevilor si sa incerce sa faca acest lucru in scoala cu propriile resurse 

sau in afara acesteia dar cu resurse limitate. 

         In opinia mea programul trebuie construit impreuna cu elevii, prin consultarea acestora si cu 

implicarea intregului personal didactic. Fiecare activitate trebuie conceputa avand in minte in primul 

rand daca se preteaza sau nu pe interesul elevilor si pe competentele acestora. Pentru a putea realiza 

acest lucru ar trebui mai intai realizat un sondaj de opinie printre elevi si intrebati ce activitati ar vrea 

sa desfasoare. Apoi cadrele didactice trebuie sa selecteze activitatile ce se preteaza cel mai bine 

programului si sa le adapteze pe nivele de invatamant. Pentru o buna derulare a activitatilor sunt 

necesare si surse de finantare pentru a putea realiza activitati in afara scolii.  

            Revenind la tema principala a articolului de fata, as putea afirma faptul ca utilitatea si importanta 

pe care o are acest program s-a putut observa de-a lungul aniilor, de cand acesta a fost implementat, 

rezultatele fiind cele scontate si anume largirea orizontului de cunoastere al elevului prin desfasurarea 

unor activitati educative interactive altfel decat cele din programa scolara, activitati care capteaza mult 

mai eficient atentia si interesul elevului. 

As propune pe viitor mult mai mult interes si din partea cadrelor didactice si implicare cat mai multa 

pentru a avea rezultate tot mai bune in fiecare an. 
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Arta lecturii la clasele 0-IV 

Prof.Înv.Primar Bucur Dorina 

Școala Gimnazială ,,Gheorghe Banea,,Măcin,jud. Tulcea 

 

Viața noastră trăită la început de secol XXI este marcată de la mic la mare de amprenta marilor 

descoperiri științifice care au făcut pași uriași într-un timp foarte scurt. Televizorul, calculatorul 

,internetul au devenit foarte repede, repere pereche pentru fiecare generație din ultimii ani. Dacă 

menționăm doar aceste trei mijloace de informare rapidă și comodă care oferă elevilor meniul complet 

în orice domeniu al cunoașterii acoperim deja o plajă substanțială a timpului liber, care rămâne din ce 

în ce mai puțin. 

Așadar lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult elevii din clasele mici. Filmul la 

TV văzut din fotoliu, de acasă, nu necesită adesea nici măcar efortul de a citi dialogurile. Mesajele 

transmise de filmele comerciale sau telenovele sunt uneori agramate. Rămâne așadar obligația părinților 

, dar mai ales a școlii de a repune cartea în drepturi. Scriitorul român I.L.Caragiale afirma acum aproape 

un secol:,,O carte bună de citire, în vârstă fragedă, este,poate, una din împrejurările cele mai 

hotărâtoare ale vieții unui om. Multe cariere intelectuale nu se datoresc altei împrejurări decât unei 

cărți căzute la vreme bună în mâinile unui copil, tot așa precum umbra multor stejari seculari se 

datoresc căderii unei ghinde pe pământ prielnic,,. 

Într-adevăr o carte bună e o călătorie prin care descoperi și te descoperi, te raportezi la ceilalți, la un 

ideal; îți ridică întrebări care te ajută să te cunoști mai bine, să analizezi, să compari și să-i înțelegi pe 

ceilalți. 

Se înțelege că gustul pentru lectură se formează mai timpuriu decât interesul pentru cartea științifică. 

De aceea în clasele 0-IV informațiile sumare legate de mediul înconjurător sau istorie se transmit prin 

intermediul povestioarelor. Acestea fac trecerea de la lumea fabuloasă a poveștilor din grădiniță la cea 

reală, lămurită și explicată tot prin epos. Cu cât povestirea învățătorului e mai atractivă și afectiv 

realizată captând în proporție mare atenția elevilor, cu atât ei se identifică cu eroii povestirilor, vor 

revenirea sau continuarea povestirii, ba chiar lectura proprie pentru a o  comenta cu alți colegi sau 

prieteni. Învățătorul trebuie să răspundă prompt, la momentul adecvat, dorințelor elevilor de cunoaștere 

și înțelegere. Să-i conducă la biblioteca școlară, să-i impresioneze prin mulțimea și varietatea cărților și 

să le stârnească interesul prin povestirea doar a unui moment de mare tensiune din carte pentru a-i incita 

pe elevi la continuarea lecturii în timpul liber. 

Lectura suplimentară ne devine familiară din anii de școală. Selectarea lecturii suplimentare revine 

învățătorului care cunoaște cel mai bine afinitățile sufletești ale elevilor precum și conținutul educativ 

necesar într-o anumită etapă a dezvoltării lor.  Dacă elevul începe a citi din curiozitate și insistă motivat 

fiind și de aprecierile primite la clasă, el va realiza mari progrese: prin informație, prin deprinderea 

cititului coerent, conștient, prin implicare afectivă, prin însușirea unui vocabular expresiv, prin 

îmbogățirea vocabularului. 

Majoritatea elevilor întâmpină dificultăți în înțelegerea unui text, în a urmări punctul de vedere al 

autorului, argumentele. Ei așteaptă ca lectura să le aducă cu sine și imaginile, ca cititul să fie mai comod 

și mai relaxant, altfel își pierd răbdarea. Se plictisesc repede, nu se mai pot concentra, încep să se 
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gândească la altceva sau, pur și simplu, citesc alunecând peste litere și cuvinte, fără să le priceapă 

înțelesul. 

Educația copiilor este cea mai mare responsabilitate pe care o are omul în viață, activitate care ne poate 

provoca multe bucurii sau dezamăgiri. 

Lipsa lecturii duce la o periclitare a universului copilăriei ale cărei temelii le pun bunicii, părinții, 

grădinița. Examinarea și supravegherea programului zilnic al elevului în afara școlii este o sarcină care 

revine atât părinților cât și educatorilor. Organizarea judicioasă a timpului liber, desfășurarea treptată, 

timpurie și sistematică a lecturii îl va ajuta pe copil să câștige timpul necesar lecturii în fazele următoare 

școlarității. 

Cartea este un mijloc esențial de a preveni lipsa de preocupări, lâncezeala cugetului, inactivitatea. O 

lectură ,,ușoară,, împrospătează puterea de gândire, trezește atenția și odihnește. Cu alte cuvinte, cititul 

unei cărți ,,nu dăunează grav sănătăți,,. Școala ghidează lectura, supraveghează efectuarea ei, dar 

deprinderea lecturii se formează nu numai în școală, ci și în mediul familial. 

Proiectul educațional intitulat ,,Mihai Eminescu- poetul nepereche,, a avut un mare succes în rândul 

elevilor. Desfășurat în parteneriat cu biblioteca școlii și participând elevi de diferite vârste, i-a 

determinat pe elevi să se pregătească intens. Ca acțiuni au fost: prezentarea in power point de către 

profesoara de limba română a vieții și activității literare a poetului, recitarea și cântarea unor versuri din 

creația eminesciană, reprezentarea prin desen a schemei figurative a unor poezii(elevii noștri au 

prezentat schema figurativă a basmului ,,Borta vântului,, și a unor poezii cu care s-au familiarizat până 

în clasa a III-a: ,,Lacul,, , ,,Luceafărul, ,  ,,Somnoroase păsărele,, folosind ,,tehnica desenului din 

covor,,). 

Excursiile și vizitele la casele muzeu din localitățile unde s-au născut scriitorii, ale căror opere sunt 

studiate de elevi, întăresc interesul pentru lectură. Vizita la bojdeuca lui Creangă de la Humulești, de la 

Casa Sadoveanu de lângă Schitul Vovidenia, de la Casa Vlahuță de la Agapia i-a impresionat foarte 

mult pe elevii noștri. 

Verificarea și evaluarea lecturii elevilor am realizat-o recurgând la fișele de lectură, care cuprind: titlul 

operei și autorul, personajele pozitive și negative, transcrierea unui fragment care le-a plăcut mai mult, 

extragerea unor expresii frumoase. Dosarul de lectură (portofoliul) este întocmit de fiecare elev. Pe 

parcursul unui an școlar, elevul își adună materiale variate:desene, citate semnificative, povestirea unor 

fragmente ale unor opere literare , fișe biografice, imagini ale autorilor,etc. 

Astfel, prin lectura care trebuie să fie fascinantă pentru a nu fi abandonată în favoarea altor plăceri, 

pregătim elevii pentru învățarea la toate obiectele din ciclul gimnazial.Doar prin asimilarea cititului  

coerent, logic și conștient elevii vor reuși să înțeleagă orice text, fie literar , fie științific. 

Lectura continuă duce la modelarea personalității. Nevoia de cunoaștere, de înțelegere, de realizare a 

propriilor aptitudini, de considerație din partea celorlaltor componenți ai grupului devin motivații care 

conduc la o nouă deschidere a elevului spre un nou univers. Consecințele apar destul de repede și se 

manifestă în ușurința exprimării, în creativitate, în simțul umorului, în toleranță și dorința de a fi de 

ajutor altora. 

Învățătorul are totuși un rol important, de a recomanda lecturile potrivite vârstei, acele lecturi care sunt 

într-adevăr instructive și educative. Mai există elevi care nu sunt atrași de lectură și aceștia au rezultate 
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mai slabe la învățătură, la mai toate obiectele de studiu. Cu aceștia, ,,lupta,, noastră a învățătorilor 

trebuie dusă continuu. 

Orizontul de cultură generală lărgit continuu prin lectură este un deziderat la care își aduc contribuția și 

ceilalți profesori de alte specialități din școală. Profesorul de geografie le poate capta atenția cu  

Legendele Olimpului, la geografie marile descoperiri geografice pot deveni lecturi interesante , asa cum 

Emil Gârleanu la științele naturii poate constitui un model didactic atractiv. 

Pentru a sădi în sufletul copilului iubirea pentru lectura literară, specifică vârstei lui , literatura cu 

caracter instructiv-educativ și formativ, educatorul trebuie să fie el însuși un om instruit, școlit, cultivat, 

împătimit, îndrăgostit de literatură în general și de literatura pentru copii în special, un fin cunoscător 

și interpret al valorilor autentice naționale, europene, universale. Școala este doar deschizătoarea unui 

drum luminos prin bălăriile ignoranței. Efortul și dorința spre lecturi continue, sistematice, vizând o 

perspectivă, reprezintă condiția oricărui succes profesional. Cultura nu se termină în școală , ci abia aici 

începe. Drumul învățăturii și al cărții nu are sfârșit. Depinde de noi, adulții, cum vom face generațiile 

de mâine să privească rafturile bibliotecilor:dacă le vor chema în viața lor , le vor deveni prieteni sau le 

vor respinge. 

În concluzie, trebuie să ținem seama de cuvintele lui George Coșbuc , care spunea că  nu trebuie să 

mințim, ci trebuie să arătăm copilului viața așa cum e , așa cum, de fapt, el o receptează, o trăiește , 

participă la ea.  

  

Bibliografie: 

Gheorghe Virgiliu;Drăgulescu Andrei; Criveanu Nicoleta –Efectele micului ecran asupra minții 

copilului, Editura Promodos, 2007. 

Ioan Șerdean, Didactica Limbii și literaturii române în învățământul primar, Ed. Corint, București, 

2005. 

Dumitriu Constanța, Dumitriu Gheorghe, Psihopedagogie pentru examenele de definitivat și grade 

didactice, E.D.P. , București, 2004 

Trancă Dumitru, Biblioteca copiilor noștri, E.D.P. București, 1969 

Didactica, revistă de specialiate , nr.10/2009, Editura Rovimed Publishers 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

145 

PREVENIREA ABANDONULUI ŞCOLAR 

               Prof. înv. primar Nuțaș Cristina 

 Școala Gim. Nr.1 Abram 

 

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai pentru 

a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar și 

pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între 

generații. 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. 

În primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se 

săvârşeşte sub puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de 

risc – individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-

l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a  

 planificării strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii 

de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză 

cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor şi 

abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 

normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

•Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau 

de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 

abandon şcolar.În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai 

reprezenta un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine 

organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă 

de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 
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punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. 

Dacă înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi 

trecerea la democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost 

încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia 

asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, 

care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă 

superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în vedere reinserţia şcolară a celor în cauză 

prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din care fac parte, depistarea şi 

corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea colaborării şcoală-

familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea lor de sub 

influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 

învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau 

profesionale" . De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o 

fac pentru că, oricum, ei sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul 

şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei 

necesare’’ . E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, 

crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la 

muncă, abandonând şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, 

ierarhizate prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a 

abandonului şcolar trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se 

găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, 

psihologice şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat 

în contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, 

prezintă absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o familie 

ce experimentează un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în nici-o 

activitate organizată de şcoală, nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 

formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu 

educatoarea fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  
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Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, 

un rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 

fiecărui copil . Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare 

o Ce ştie fiecare 

o Ce face fiecare 

o Cum cooperează cu ceilalţi 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 

indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 

integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin opacitatea 

segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi 

ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care 

ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea 

care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat 

într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie 

urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient 

prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine 

copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se 

dezvolte. 
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Evoluţia limbajului între 3 şi 7 ani 

 

Prof.Moisescu Carmen Elena 

Liceul tehnologic “Liviu Rebreanu”, Mozaceni, jud.Arges/Scoala gimnaziala Misei 

 

Evoluţia limbajului copilului depinde în foarte mare măsură de modul în care evoluează 

gândirea acestuia. Copilul foloseşte limbajul pentru a exprima realitatea.  

În perioada de vârstă 3 – 6/7 ani limbajul copilului se dezvoltă mai ales cantitativ (la 3 ani 

copilul are în vocabularul său între 800 şi 1000 de cuvinte, la 4 ani 1600-2000 de cuvinte, la 5 ani în jur 

de 3000 de cuvinte, la 6 ani peste 3500 de cuvinte). 

Tot în această perioadă, limbajul devine unul contextual, coerent, structurat (copilul 

povesteşte ce a văzut, ce a auzit fără ca cei din jur să cunoască în mod special contextul), dar păstrează 

şi caracteristicile limbajului situativ (forma unui dialog) care se diminuează pe măsură ce timpul trece. 

Până în jurul vârstei de 5 ani jumătate, copilul foloseşte foarte des limbajul interior care 

are rolul de a planifica în minte activitatea pe care acesta doreşte s-o desfăşoare, de a găsi soluţii. Este 

deosebit de important acest tip de limbaj pentru dezvoltarea intelectuală a copilului, reprezentând 

mecanismul de bază al gândirii. 

Latura fonetică a limbajului este şi ea deosebit de importantă, în ciuda faptului că există 

încă dificultăţi în pronunţia unor cuvinte, din cauze diferite (particularităţi ale aparatului fonator, ale 

analizatorului verbo-motor). Dacă la începutul preşcolarităţii există omisiuni, substituiri, inversiuni de 

sunete, spre sfârşitul acesteia, aceste greţeli de pronunţie scad, copiii reuşesc să-şi însuşească atât fondul 

lexical cât şi semnificaţia cuvintelor, probleme existând totuşi până la vârsta şcolară în ceea ce priveşte 

strucura gramaticală a limbajului. 

2.2.4. Tulburările de limbaj la preşcolar 

Tulburările de limbaj pot exista atât la un copil cu un intelect deficitar dar şi la un copil cu 

un intelect normal, de aceea, educatoarea trebuie să fie prima persoană care trebuie să cunoască 

tipologia acestor tulburări, să le identifice cât mai devreme, să le deosebească cauzele reale şi să 

intervină pentru corectarea şi recuperarea limbajului. De asemenea, în astfel de situaţii, comunicarea 

familie – educatoare trebuie să fie foarte deschisă, directă, împreună să lucreze pentru recuperarea 

limbajului corect, dacă este cazul, fiind implicat şi logopedul. 

Emil Verza clasifică handicapurile de limbaj după mai multe criterii: anatomofiziologic, 

lingvistic, etiologic, simptomatologic, psihologic: 

- tulburări de pronunţie (dislalia, rinolalia, dizartria); 

- tulburări de ritm şi fluenţă a vorbirii (bâlbâiala, logonevroza, tahilalia, bradilalia, oftonagia, 

tulburări pe bază de coree); 

- tulburări de voce (afonia, disfonia, fonastenia); 

- tulburări ale limbajului citit şi scris (dislalia-alexia, disgrafia-agrafia); 

- tulburări polimorfe (afazia, alalia); 

- tulburări de dezvoltare a limbajului (mutismul psihogen, electiv, voluntar, retard, întârziere în 

dezvoltarea generală); 

- tulburări de limbaj bazat pe disfuncţii psihice (dislogii, ecolalii, jargonofazii, bradifazii, etc.) 

Printre cele mai des întâlnite tulburări de pronunţie sau de articulaţie, sunt dislaliile, 

rinolaliile, disartriile. Acestea se manifestă atât în limbajul oral, cât şi în cel citit, scris, făcând dificilă 

formarea deprinderilor grafice şi lexice, datorită dificultăţilor de pronunţie, de articulare a cuvintelor, 

propoziţiilor dar şi de înţelegere a acestora. 

Dislalia poate fi prezentă la copii cu intelectual deficitar dar şi la cei cu intelect normal. 

Ea este problematică la copilul preşcolar care nu articulează sunetele, nu le pronunţă, le omite, le 
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deformează, le substituie, le înlocuieşte, le inversează. De asemenea se ridică un semnal de alarmă 

atunci când aceste fenomene apar la nivelul silabelor, a cuvintelor. Acest tip de tulburare poate fi 

cauzată atât de anomalii ale aparatului bucal, aşezarea defectuoasă a dinţilor, deficienţe cerebrale dar şi 

de imitarea persoanelor cu pronunţie deficitară, de lipsa stimulării vorbirii corecte, de formarea unor 

deprinderi greşite. 

De asemenea, des întâlinit este şi rotacismul, care presupune deformarea, inversiunea, 

omisiunea, înlocuirea sunetului „r” din cauza anomaliilor anatomice şi funcţionale ale limbii, 

deficienţelor auzului, imitaţiilor pronunţiei deficitare a adulţilor. 

Tulburările de ritm şi de fluenţă a vorbirii sunt mai grave decât cele de articulaţie şi de 

pronunţie, deoarece pot afecta atât personalitatea copilului dar şi comportamentul acestuia. Printre 

aceste tipuri de tulburări regăsim cel mai des bâlbâiala (repetarea unor sunete, silabe la începutul sau 

la mijlocul cuvântului, cu pauze între acestea, repetarea cuvintelor întregi) care afectează relaţiile 

copilului cu cei din jur. 

Fonastenia şi pesudoastenia se referă la folosirea greşită a vocii, ceea ce produce scăderea 

intensităţii vocii, tremurul, obosirea prea devreme a vocii. 

Disfonia caracterizează vocea monotonă, nazală, bitonală, scăzută, voalată, având ca şi 

cauze tulburări ale laringelui, nodulii bucali, polipii. 

Afonia este o tulburare gravă care se manifestă prin dispariţia completă sau utilizarea în 

şoaptă a vocii, fiind generată de emoţii puternice sau de stres. 

Există printre cele mai des întâlnite tulburări de limbaj citit şi scris, dislexia şi disgrafia, 

manifestându-se prin incapacitatea copilului de a învăţa citirea sau scrierea, datorată confuziilor, 

inversiunilor, adăugirilor, omisiunilor, literelor, grafemelor. 

Din categoria tulburărilor de dezvoltare a limbajului fac parte mutismul electiv, voluntar, 

întârzierile în dezvoltarea generală a vorbirii. 

Mutismul electiv presupune lipsa totală sau parţială a comunicării cu cei din jur. Este o 

tulburare care se manifestă mai ales la copiii sensibili şi este temporară, dar poate dura câteva zile, 

săptămâni, sau chiar ani. Una dintre cauzele mutismului electiv o constituie lipsa comunicării cu cei din 

jur, ceea ce conduce la un vocabular sărac şi o imposibilitate de exprimare agândurilor, ideilor, din 

partea copilului. 

Există întârzieri în dezvoltarea vorbirii datorită unui vocabular sărac, neconform cu 

vârsta, o lipsă sau insuficientă comunicare între adulţi şi copil, toate aceste handicapuri manifestându-

se prin neputinţa exprimării coerente, logice în propoziţii sau fraze. 

2.2.5. Dezvoltarea auzului fonematic 

Pentru însuşirea unui vocabular cât mai bogat şi corect alcătuit, este necesar un auz 

fonematic corect dezvoltat din punct de vedere anatomic. Atunci când partea antomică nu este 

conformă, intervine ajutorul extern care se poate da copilului cu scopul de a direcţiona sau de a corecta 

tulburările existente. 

Există o serie de exerciţii şi jocuri didactice care pot perfecţiona auzul fonematic pentru a 

dezvolta capacităţile de autocontrol în ceea ce privesc pronunţia şi mişcările articulatorii. Aceste tipuri 

de exerciţii au la bază repetarea unor serii de silabe simple, dar fără sens, pe care copiii trebuie să le 

exerseze până când vor reuşi să le imite exact, în orice asociere oricât de dificilă ar fi. 

Sunt foarte des folosite de asemenea, sunetele din natură, onomatopeele (telefonul zârrr, 

zârrr, zârrr!; zborul albinei bâzzz, bâzzz, bâzzz!; oftatul offf, offf, offf!; chemarea pisicii pssss, pssss, 

pssss!; fusul sfrrr, sfrrr, sfrrr!; vrabia cip, cip, cip!; ursul morr, morr, morr!; şoricelul chiţ, chiţ, chiţ!; 

cocoşul cucurigu!; găina cot-co-dac!; curcanul glu, glu!; oaia bee, bee!; câinele ham, ham, ham!. 

Există de asemenea, o serie de jocuri didactice de dezvoltare a vorbirii specifice fiecărui 

grupe preşcolare. 
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De exemplu, pentru grupa mică pot fi utilizae jocuri precum: Focul şi vântul (reproducerea 

prin mişcări şi onomatopee a fenomenelor relatate de educatoare în povestirea educatoarei); Şarpele şi 

albinuţa! (pentru dezvoltarea auzului fonematic şi emiterea sunetelor ş şi z); Spune cum face?, Al cui 

glas este?, ambele contribuie la dezvoltarea auzului fonematic prin emiterea de onomatopee. 

La grupa mijlocie pot fi utilizate jocuri precum: Ghiceşte ce spun eu !; Săculeţul fermecat; 

Cine spune mai departe?; Cine face aşa?; repetă ce spun eu!; Eu spun una, tu spui multe!, cu scopul 

de a dezvolta atenţia auditivă. 

Grupa mare utilizează o gamă mai largă de jocuri didactice care au ca scop nu doar 

dezvoltarea auzului fonematic, dar şi atenţia auditivă, diferenţierea fonematică, memoria auditivă: Cine 

spune mai multe cuvinte?; Cu ce sunet începe cuvântul?; Ce e bine, ce e rău?; Îndreaptă greşeala!; 

Jocul silabelor; Repetă după mine!. 

Sunt de asemenea foarte importante şi exerciţiile şi jocurile pentru diferenţierea 

consoanelor surde de cele sonore (P-B, P-V, T-D, C-G, S-Z, S-J, M-P), pentru înlocuirea silabelor 

iniţiale şi finale (sare-mare, capac-capac, careu-mereu), de percepere corectă a sunetelor cu care încep 

sau se termină cuvintele, reproducerea împreună cu cei mici a unor scurte propoziţii, poezii, ghicitori, 

numărători, etc. 

Există şi o serie de jocuri senzoriale care au rol în dezvoltarea auzului fonematic: Cum 

bate toba?, Cum a sunat clopoţelul?; Cine face aşa?; În ce am bătut?; Ghiceşte cine a cântat!; Bate 

cum bat şi eu !; Ghiceşte ce unealtă folosesc!; Telefonul fără fir. 

Exerciţiile de însuşire a elementelor prozodico-muzicale din limbă, intonaţia, intensitatea, 

accentuarea, pauzele au rol de asemenea deosebit de important în ceea ce priveşte dezvoltarea auzului 

fonematic. 

Dacă la grupele mici se exagerează intonaţia, la grupa mijlocie se exprimă aceeaşi 

propoziţie prin mai multe forme de expresivitate (afirmare, interogare, imperaţie), pentru ca mai târziu, 

la grupa mare totul să se desfăşoară în jurul învăţării poeziilor şi în jurul povestirilor în care sunt utilizate 

cele mai variate metode expresive. 
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MODERN INTERCULTURAL PEOPLE 

            Profesor gradul I Petcu Lavinia 

Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Aeriene “TraianVuia” ,Boboc 

 

People talk to each other. It is a natural thing. But this is not merely an act of communication . 

They exchange information but at the same they look at each other and try to identify what 

social or educational group they belong to. Byram, Gribkova and Starkey explain that this thing 

influences each other’s attitude, the things they say, the way in which they express what to ask and their 

feelings toward the answer they will get to their questions. By doing this people become social identities 

and there will be a social interaction between them. (Byram, Gribkova, Starkey, 2002:9) Students are 

taught grammar rules and are told that they should acquire grammatical competence. But teachers ought 

to take care to teach them what is “appropriate language” as Byram, Gribkova and Starkey say, they 

should also get “communicative competence”. (Byram, Gribkova, Starkey, 2002:9) 

 They explain that when two people of different nationalities talk to each other in a foreign 

language they become aware of their national identities. Or if only one of them is a foreigner and he/she 

speaks a foreign language, the other will listen to his/her native language spoken by a foreigner, this 

thing having an influence on what he/she says as a representative of his/her country. But, we should not 

see that person as a representative of his/her country and culture. This would be considered as a 

stereotype.  

When teaching a foreign language, teachers usually tell their students to behave like being from 

that country. When we speak about the culture of a country we often think about art, poetry, literature, 

famous art people, but culture means more. Culture is a way of life. Teachers should put a great 

emphasis on the intercultural dimension. Their purpose is to develop” intercultural speakers or 

mediators” like Byram, Gribkova and Starkey call them. They will be complex individuals. The 

intercultural dimension refers to considering the person you are talking to as an individual with qualities 

that will be discovered.  

Intercultural communication means respect to the other person you are talking to, considering 

him/her as your equal, respecting him/her for what he/she is. (Byram, Gribkova, Starkey, 2002:9) Using 

the intercultural dimension in language teaching is a very important matter. It helps the students to 

acquire experience in speaking or writing, to express themselves correctly, to get linguistic competence. 

It helps to understand the other persons that we are talking to, to perceive them as complex human 

beings, in other words to acquire intercultural competence. Byram, Gribkova and Starkey say that 

“social identities are related to cultures”. (Byram, Gribkova, Starkey, 2002:10) He explains that a person 

born and raised in a country will get unconsciously that country’s customs, beliefs, education, and 

culture. A person that has a certain job, for example a teacher, a doctor or a military will get the 

behaviour, values of the people having the same job as them through the process of socialization. So, 

the intercultural speaker in Byram, Gribkova and Starkey’s opinion needs some knowledge about what 

means to behave like a person of a certain nationality.  

He needs to understand people from their perspective and he needs to be understood by other 

intercultural speakers from his perspective. Teachers ought to explain their students that in order to 

understand better the intercultural human relationships they need to know their values, abilities, 

attitudes towards different things, accept people from other cultures as individual with distinct 

perspectives.  

 

                                                                       

  1. 
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This is part of their intercultural education. It helps them see that such interaction becomes an 

enriching experience for them. (Byram, Gribkova, Starkey, 2002:10) 

In many classes I explained some of these things to my students. They are going to become 

military professionals , some of them are going to be sent on military missions abroad, meet military of 

different nationalities. Before going there they should get informed about that country’s customs, belief, 

values, religion and see things from that country’s perspective in order to get on well with their allies.                                                                              

 Even when receiving foreign military guests to their unit they should use their intercultural 

skills, act like real intercultural speakers in order to facilitate intercultural communication. Intercultural 

competence means knowledge, attitudes, skills and values. Teachers emphasise the knowledge and the 

skills during language classes. Byram, Gribkova and Starkey’s opinion is that teachers do not have 

between their objectives to teach attitudes and values and that this could not be beneficial for the 

students. 

 When doing a study visit or an exchange of experience students might find the affective  

aspect as the most important .“Learners experience some degree of culture shock”. (Byram,  

Gribkova, Starkey, 2002:19) So, teachers must prepare the students for these reactions by teaching them 

knowledge of the other country’s culture.  

The visit or exchange of experience is a good way to practice the language that the students 

learnt in classes, what intercultural skills they have acquired, what attitudes and why they value both 

their country’s culture and the culture of the other country.  Intercultural education means exchanging 

information and knowledge. But, we must always show empathy towards other people. We must accept 

them as they are and try to learn many good things from them. In this case, teachers’ explanations are 

essential because students learn how to speak and interact with people from other countries and with 

different cultures. 

In a world that “cultural contacts have become not only numerous but also unavoidable” like 

Anca Dobrinescu says in her book called “Travelling across cultures”, people have to live and work at 

cultural frontiers rather than between them. The author explains that we must “acknowledge our new 

condition “of people that must come in contact with others, that cannot be avoided, in order to live or 

fulfil our tasks. (Dobrinescu, 2014:11) In her opinion the fact that we are in contact with other 

intercultural speakers brings “an uncontested benefit of globalization” but “it also represents a source 

of conflict in the absence of appropriate education”. (Dobrinescu, 2014: 12)  

Taking into account all the changes that have been made at many levels, social, political, 

economical, that affected the society we live in, .Dobrinescu considers that “school must rethink itself 

if it is to prove indispensable to a global environment”. (Dobrinescu, 2014:13). She advises teachers to 

explain their students that communication does not only mean transmitting or exchanging information 

but also accepting cultural identity.  It is part of their intercultural education. Anca Dobrinescu reminds 

us that we should discover what knowledge, skills and values are involved in the intercultural 

competence. In this way we can communicate with intercultural speakers and avoid conflicts. 

(Dobrinescu, 2014:14).  The intercultural competence is formed of knowledge, skills, attitudes and 

values. They belong to a person’s social identity.  

In a world that “cultural contacts have become not only numerous but also unavoidable” like 

Anca Dobrinescu says in her book called “Travelling across cultures”,  

people have to live and work at cultural frontiers rather than between them.  

The author explains that we must “acknowledge our new condition “of people that must come 

in contact with others, that cannot be avoided, in order to live or fulfil our tasks. (Dobrinescu, 2014:11)  

 

                                                                    2. 
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In her opinion the fact that we are in contact with other intercultural speakers brings “an 

uncontested benefit of globalization” but “it also represents a source of conflict in the absence of 

appropriate education”. (Dobrinescu, 2014: 12)  

Taking into account all the changes that have been made at many levels, social, political, 

economical, that affected the society we live in, .Dobrinescu considers that “school must rethink itself 

if it is to prove indispensable to a global environment”. (Dobrinescu, 2014:13). She advises teachers to 

explain their students that communication does not only mean transmitting or exchanging information 

but also accepting cultural identity.  It is part of their intercultural education. Anca Dobrinescu reminds 

us that we should discover what knowledge, skills and values are involved in the intercultural 

competence. In this way we can communicate with intercultural speakers and avoid conflicts. 

(Dobrinescu, 2014:14).  The intercultural competence is formed of knowledge, skills, attitudes and 

values. They belong to a person’s social identity.  

In conclusion, we can say that culture and language are integrated.  It is essential for teachers 

to speak to their students about the intercultural skill.  

Intercultural education is very important for the students who will tolerate, respect, understand 

and maybe work with people from different countries with different cultures and try to communicate 

with them in a better way. It is the teacher’s responsibility to explain to his/her students that each of 

them will have something to learn from the other ones. 
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O picătură de bine, într-un ocean de durere 

Mihai Violeta 

 Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”Alexandria 

 

      Anul 2020 va rămâne fără doar și poate un an despre care se va vorbi mult timp de aici înainte. 

Transformările care și-au pus amprenta asupra tuturor locuitorilor planetei noastre ne vor însoți ani și 

chiar decenii, mulți dintre adulți vor rămâne cu angoase mai mult sau mai puțin evidente, însă cel mai 

îngrijorător aspect din punctul meu de vedere este cel al felului în care situația pandemică a afectat și 

va continua să afecteze prin efectele sale îndelungate psihicul celor mai fragili dintre noi- copiii. 

   Dacă adulții au experiențe de viață care i-au pregătit într-o oarecare măsură să reziste situațiilor 

dramatice prin care trec, copiii nu au  niciun scut de protecție, în afara celui oferit de familie și, într-o 

oarecare măsură, de școală, prin profesorii săi. Starea de bine a copilului este dată de gradul de 

predictibilitate a evenimentelor, de certitudinea interacțiunilor sociale, de rutina binefăcătoare a 

mediului familial. Anul 2020 a fost cel care a spulberat întregul edificiu al stabilității emoționale a 

copiilor, eforturile adulților reușind doar parțial să compenseze pierderile suferite. Se știe că jocul este 

cel care oferă contexte de învățare în toate sferele, mai ales în ceea ce privește învățarea inteligenței 

emoționale. Odată cu dispariția posibilității de interacțiune prin joc, închiderea spațiului școlar ca 

facilitator de contexte și experiențe, copiii au fost afectați într-un mod aproape imposibil de cuantificat 

în acest moment, dar cu siguranță efectele devastatoare ale acestui tip de privațiune se vor resimiți acut 

la nivel social. 

   Mediile cele mai vulnerabile sunt cele care au avut cele mai mari pierderi.Asta, cu siguranță. Din 

păcate, știm că pentru mulți copii români școala era singurul mediu unde siguranța nu este doar un 

concept livresc. În sala de clasă copiii din medii vulnerabile se puteau reechilibra și puteau evolua 

pozitiv, jocul cu colegii reprezenta ocazia normalității și bucuriei, de aceea acești copii sunt cei care au 

fost afectați emoțional și intelectual cel mai mult. 

     Sunt cadru didactic și membru al Crucii Roșii Române și am putut integra într-un mod coerent 

experiențele copiilor din medii vulnerabile. Filiala din Teleorman a inițiat și derulat campanii de 

susținere și informare atât a adulților, dar și a copiilor în ceea ce privește măsurile sanitare de menținere 

a sănătății în lupta cu Covid-19. Am desfășurat lecții online, lecții în care am prezentat filme adaptate 

nivelului de vârstă a copiilor, am realizat desene și am încercat să mențin un ton optimist al informațiilor 

prezentate. Cea mai mare dorință a copiilor a fost aceea de a vorbi și de a fi ascultați, prețuiți și încurajați 

pentru opiniile lor. Dacă în mediul urban interacțiunea a decurs fluent, în mediul rural apropierea s-a 

făcut cu mai multă atenție și delicatețe.  

     Am participat, de asemenea, în cadrul unui proiect județean care a inclus mai multe unități de 

învățământ din orașul Alexandria, la o campanie de sprijinire în prag de iarnă a unor familii 

defavorizate, din mediul rural. Emoționantă a fost situația persoanelor în vârstă lipsite de orice sprijin 

material, însă contactul cu copiii din familii cu posibilități materiale precare a fost unul mai mult decât 

impresionant pentru mine. 

   Astfel, vreau să vă spun despre situația unui băiat de 15 ani, părăsit de mama sa după naștere, crescut 

de o bunică ce se stinsese din viață în urmă cu câțiva ani, locuind cu tatăl său care muncea pe un șantier 

la 100 de kilometri distanță de casă și cu care se vedea o dată pe săptămână sau chiar la două săptămâni. 
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Acest copil locuia într-o casă fără curent electric, fără canalizare, singura sursă de încălzire fiind o sobă 

cu lemne. 

  Din cauza condițiilor precare nu își continuase studiile, deși își dorea foarte mult să aibă o meserie. 

Misiunea noastră era doar aceea de a duce alimente și un strop de speranță în viața acestui copil, însă 

toți cei care ne-am aflat acolo am fost profund impresionați de condițiile foarte grele de viață ale 

copilului și am promis să continuăm să îl ajutăm, lucru pe care l-am și făcut. Desigur că sprijinul nostru 

înseamnă în acest moment foarte puțin,  însă am readus pentru o clipă zâmbetul pe chipul acestui copil, 

și asta este o mică victorie a normalității în fața inegalității de șanse a elevilor români. 

   Un alt strop de bucurie l-am adus în casa unei familii din mediu rural, în care singurul adult era o 

bunică în vârstă de 70 de ani, cei patru nepoți fiind abandonați de ambii părinți.  Crucea Roșie împreună 

cu Jandarmeria română au oferit ajutoare umanitare și lemne pentru foc. Deși locuiau toți într-o singură 

cameră , aceasta era curată, iar copiii mergeau la școală. Cea mai mare dintre fete a fost rugată să 

răspundă întrebărilor unui jurnalist. În clasa a VII-a fiind, fata a spus că va continua școla, dar foarte 

greu a fost convinsă să răspundă și altor întrebări, spunând că dacă vor afla despre ea din presă, colegii 

vor râde de ea și o vor trata urât, „fiindcă este săracă ”. Am încurajat-o să își urmeze țelul de a învăța, 

ea fiind un model pentru frații  mai mici. Accesul la tehnologie îl avea cu un telefon, însă avem speranța 

că programul derulat de Ministerul Educației a făcut ca și acești copii să poata beneficia de o educație 

adecvată, în cazul lor singura șansă la o viață mai bună. 

  Am prezentat doar două cazuri –deși ele sunt mai multe- ale unor copii predispuși la abandonul școlar, 

trăind în medii defavorizate, confruntându-se zilnic cu dificultăți mult prea mari pentru vârsta lor. 

Soluțiile, deși existente legal, sunt aproape imposibil de pus în practică pentru ca viitorul acestor tineri 

să le ofere șansa unei vieți fericite. Acțiunile noastre- deși au atins țelul propus, nu au îndepărtat lipsurile 

din viața lor. Educația, singura cale pentru acești copii, pare un drum aproape imposibil, în absența unui 

mediu familial stabil și a unor condiții de trai decente. 

    De aceea, școala în „format fizic”este singura care poate suplini neajunsurile majore de zi cu zi. 

Tehnologia, în localități fără apă curentă, fără drumuri asfaltate, pare o utopie. Cu greu tehnologia și 

digitalizarea educației pot acoperi nevoile copiilor aflați în pericol de abandon școlar, iar lupta pentru 

menținerea lor în sistemul școlar este foarte grea pentru profesorii care lucrează aici. Merită tot respectul 

nostru dascălii pentru care fiecare copil păstrat la școală este o victorie împotriva analfabetismului și 

abandonului. Lupta nu se sfârșește, din păcate, niciodată, pierderile sunt catastrofale, dureroase, 

previzibile din nefericire, iar victoriile sunt puține, însă la fel de prețioase ca o picătură de apă în deșert.  

   Mesajul meu este unul de susținere a colegilor care își desfășoară activitatea în aceste medii școlare, 

iar picătura de bine pe care o fac, să nu uite că, la un moment dat se poate preface în râul binefăcător 

care salvează mințile însetate de progres ale copiilor noștri. 
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EVALUAREA ON-LINE                                                   

   Prof. Bălășanu Liliana – Nicoleta 

                                                                                   Liceul Tehnologic ,, Nicolae Bălcescu”Flămânzi 

 

 Evaluarea joacă un rol important în procesul de învăţare. Atât evaluarea sumativă, cât şi cea 

formativă oferă informaţii despre progres şi ghidează învăţarea. Evaluarea este esenţială pentru procesul 

de certificare a calității învățării şi rezultatele sunt utilizate în mai multe feluri pentru a măsura evoluţia 

şi succesul elevilor, profesorilor sau ale cursurilor. Datorită importanţei evaluării, s-au dezvoltat diferite 

tipuri ale acestui proces. Evaluarea, în special când este cuprinsă într-o sarcină sau exerciţiu autentic de 

învăţare, poate fi de asemenea parte din experienţa învăţării. 

  Evaluarea on-line a crescut în popularitate  în ultima perioadă din cauza pandemiei de 

coronavirus.  Până în martie 2020, în ciuda utilizării răspândite a computerelor în predare şi învăţare, 

utilizarea acestora în ceea ce priveşte evaluarea a fost limitată. Exista o tendinţă de a asocia evaluarea 

bazată pe utilizarea computerului cu întrebările cu alegere multiplă, poate din cauză că aşa s-a utilizat 

pentru prima oară tehnologia informatică. Evaluarea bazată pe utilizarea computerului nu face numai 

să genereze exerciţii de rutină ca aceste întrebări cu alegere multiplă, ci poate îmbogăţi experienţa 

elevilor. 

  Principala utilizare a evaluării on-line poate avea ca scop mai degrabă evaluarea formativă 

decât cea sumativă a elevilor. Aceasta furnizează cea mai întâlnită formă de feed-back prin intermediul 

forumurilor de discuţii sau exerciţiilor on-line. 

  O altă utilizare populară a tehnologiilor on-line este predarea electronică a temelor care poate 

simplifica procesul administrativ.  

 Cel mai puţin preţuită şi utilizată este autoevaluarea, care are multe rezultate pozitive – de 

obicei încurajează independenţa elevilor şi îi ajută pe aceştia să dezvolte abilităţile necesare pentru o 

învăţare autonomă (şi pe tot parcursul vieţii). 

  Există un număr de beneficii percepute în utilizarea computerelor în procesul de evaluare: 

  •  posibilitatea de a nota cu rapiditate şi în mod adecvat un număr mare de răspunsuri; 

  •  monitorizarea răspunsurilor elevilor;  

 •  evaluarea poate avea loc într-un mediu cu acces deschis;  

 •  evaluările pot fi păstrate şi reutilizate; 

  • furnizarea de feed-back imediat.  

 Articolele de evaluare pot fi selectate la întâmplare pentru a furniza un document diferit fiecărui 

elev.  

 Evaluarea ar trebui să fie îndeajuns de flexibilă şi diversă pentru a lua în considerare nevoile şi 

circumstanţele diferite ale elevilor care urmează cursuri on-line.  Flexibilitatea poate însemna:  

 • susţinerea de exerciţii de evaluare pentru a dovedi circumstanţele şi nevoile elevilor;  
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 • furnizarea de flexibilitate în durată sau furnizarea de opţiuni pentru situaţii neprevăzute pentru 

a compensa lipsa de fiabilitate sau diferenţele în ceea ce priveşte conexiunile tehnologice;   

  

 • furnizarea posibilităţii de alegere a locului de desfăşurare a procesului de evaluare deoarece 

elevii pot efectua exerciţii de evaluare la locul de studiu, care poate fi acasă, locul de muncă sau orice 

loc aleg.  

 Măsura în care aceste alegeri sunt disponibile în învăţarea on-line depinde de mulţi factori, 

inclusiv aspecte pragmatice de management al învăţării, strategiile de predare utilizate, tehnologiile şi 

software-ul utilizat, cerinţe de a începe şi a finaliza la anumite date şi aşa mai departe.  

  Evaluarea on-line este susţinută de aceleaşi principii de valabilitate, fiabilitate, flexibilitate şi 

echidistanţă şi utilizează multe din strategiile folosite în predarea şi evaluarea tradiţională faţă în faţă. 

Diferenţa constă în contextul evaluării, în interacţiunile dintre evaluator şi cei care sunt evaluaţi şi 

procesele de colectare şi administrare.  

 Evaluarea on-line poate fi utilizată: 

  • ca o sursă independentă de dovezi pentru evaluare;  

 • ca o contribuţie la întregul proces de evaluare;  

 • în vederea colectării, transmiterii şi administrării materialelor de evaluare şi resurselor. 

 Evaluarea on-line poate furniza: 

  • o mai mare flexibilitate asupra locului, momentului şi modului în care este efectuată 

evaluarea; 

  • o mai largă gamă de opţiuni elevilor pentru a-şi demonstra cunoştinţele şi abilităţile.   

 Cele mai comune strategii de evaluare online utilizate în IT sunt în prezent: utilizarea 

comunicării prin computer ca mediu de transfer pentru a trimite şi a comenta pe marginea temelor de 

genul: eseuri, alcătuirea şi predarea de portofolii şi pentru testarea pe computer, de exemplu răspunsuri 

scurte, întrebări cu răspuns de tipul alegere multiplă şi quiz-uri (întrebare, emisiune - concurs de tip 

„cine ştie câştigă", interogare, chestionare, examen oral,  întrebări de control). 

  Unele dintre opţiunile on-line enumerate în literatura de specialitate includ: 

  • teme scrise; 

  • participarea la discuţii online; 

  • eseuri; 

  • publicarea lucrărilor/prezentărilor elevilor;  

 • quiz-uri şi întrebări online; 

  • activităţi experienţiale, cum ar fi jocul de rol;  

 • teme colaborative;  

 • dezbateri;  

 • portofolii;  
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 • revizuiri; 

  • examene on-line (cu carte deschisă, structurate, cronometrate).  

  Învăţarea on-line, prin natura sa, necesită un grad de independenţă al elevilor şi abilitatea de a 

rezolva probleme (adică, abilitatea de a rezolva probleme de învăţare şi probleme tehnice). 

 Lucrul în afara şcolii, departe de profesori şi colegi, înseamnă că elevii trebuie să-şi asume 

responsabilităţi mai mari dacă doresc să reuşească la cursurile on-line. În plus, există percepţia conform 

căreia elevii sunt încurajaţi să-şi asume şi mai multe responsabilităţi pentru propriul proces de învăţare 

pentru a face faţă aşteptărilor angajatorilor şi ale comunităţii. S-a incercat trecerea către abordări mai 

centrate pe elev în ceea ce priveşte predarea şi învăţarea care încurajează elevii să facă acest lucru. Se 

pare că acest principiu ar trebui extins şi la evaluare. Autoevaluarea, evaluarea de către colegi, învăţarea 

prin descoperire, reflecţia şi articularea sunt doar câteva metode prin care elevii sunt încurajaţi să-şi 

administreze propria învăţare şi evaluare. Alte metode includ opţiuni de discutare a activităţilor de 

evaluare, mod de prezentare, durată a evaluării şi decizii referitoare la punctaj sau notare. Provocarea 

care rămâne este aceea de a găsi rezultate măsurabile pentru a demonstra însuşirea competenţelor şi a 

abilităţilor dorite. 
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Educația diferențiată 

Prof. înv. Primar Aanei Larisa 

Școala Gimnazială nr. 5 Săcele, Brașov 

 

Helen Parchurst este una dintre primele persoane care au implementat o educație asemănătoare 

instruirii diferențiate. La începutul carierei sale în învățământ a fost nevoită să predea unei clase 

alcătuite din 40 de elevi, a căror vârste erau cuprinse între 9 și 12 ani. H. Parchurst a realizat și 

implementat între anii 1910 și 1920 un proiect intitulat Planul Dalton ce se baza pe ideea că elevii au 

un ritm de lucru diferit și aptitudini diferite. Planul Dalton avea ca obiectiv permiterea elevilor să 

avanseze în studio, în funcție de ritmul lor de lucru și de capacitățile lor cognitive. În felul acesta 

Parchurst a renunțat în totalitate la activitățile frontale, înlocuindu-le cu activități de învățare 

individualizate, însă menținând programa școlară identică pentru toți elevii. Ulterior pedagogul 

Carleton W. Washburne elaborează Planul Winnetka, plan ce vine în completarea planului Dalton. 

Planul Winnetka pe lângă activitatea individuală introduce și o activitate pe grupe zilnică, aceasta având 

rolul de a le permite elevilor să se încurajeze și să se ajute în vederea rezolvării sarcinilor de lucru. 

(Revsita de Pedagogie, http://revped.ise.ro/wp-content/uploads/2017/11/2006.-Full-issue.pdf ). Robert 

Dottrens a experimentat o nouă abordare a învățării, aceasta fiind asemănătoare instruirii diferențaite 

din zilele noastre. Pedagogul elvețian a introdus învățarea individualizată, dar fără să neglijeze 

importanța activităților cu întreaga clasă. A realizat acest echilibru între activitățile individuale și 

activitățile frontale cu ajutorul fișelor de lucru diferențiate. În primă fază prezenta întregii clase un nou 

subiect și ulterior verifica gradul în care elevii au înțeles informațiile printr-o evaluare formativă, iar în 

funcție de rezultatul acestei probe, elevul avea de ales între patru tipuri de fișe: o fișă de recuperare, o 

fișă de dezvoltare, o fișă de exerciții dar și o fișă de autoinstruire. (I.T.Radu, 1978) 

Educația diferențiată reprezintă un concept actual în țara noastră, ce constă în individualizarea 

și personalizarea procesului instructiv-educativ. „Diferențierea urmărește abordarea procesului 

instructiv-educativ pe baza observațiilor și examinării cerințelor individuale/specifice ale fiecărui copil, 

antrenarea capacităților și resurselor instituționale și ale cadrelor didactice pentru a răspunde într-o 

manieră eficientă la provocările diversității elevilor dintr-o clasă/școală.”(Alois Gherguț, 2016, p.44).  

I. T. Radu afirmă în lucrarea sa intitulată „Învățământul diferențiat. Concepții și strategii” faptul că este 

necesară realizarea unei distincții între următoarele două concepte: diferențiere și diversificare. 

Analizând aceste două concepte din perspectiva obiectivului lor, se constată faptul că instruirea 

diferențiată presupune adaptarea activităților de învățare în funcție de capacitățile elevilor, iar 

diversificarea constă în orientarea elevilor către domenii de studiu adecvate intereselor lor. Autorul 

afirmă că ”diversificarea studiilor este un aspect corelat cu modul de structurare a sistemului școlar, 

mai cu seamă dincolo de învățământul de bază , de regulă unic pentru toți elevii, precum și cu o anumită 

strategie în ordonarea conținutului învățământului. În schimb, diferențierea activității de învățare se 

răsfrânge atât asupra structurii și conținutului învățământului, cât, mai ales a organizării activității 

didactice, a metodologiei aplicate și a mijloacelor de învățământ folosite. „ (I. Radu, 1978, p.15) În final 

autorul susține că diversificarea este de fapt o formă a diferențierii studiilor, aceasta din urmă fiind o 

strategie de adaptare a învățământului la posibilitățile elevilor. Pe lângă acestea, autorul clarifică ulterior 

și diferența dintre munca individuală și cea individualizată. Activitatea individuală constă în oferirea 

unor sarcini identice, tuturor elevilor. Aceasta este o activitate uniformă deoarece nu ține cont de ritmul 

de lucru al fiecărui elev, de aptitudinile sale sau de capacitatea de a învăța. La polul opus, „a 

individualiza învățământul înseamnă să se țină seama de resursele auto-educative ale fiecărui elev adică, 

în fond, de individualitatea sa”.(Radu, 1978, pp.238-239 apud Couchet, 1948, p.441) 

http://revped.ise.ro/wp-content/uploads/2017/11/2006.-Full-issue.pdf
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Unicitatea elevilor determină specialiștii din acest domeniu să regândească procesul de predare-

învățare-evaluare. Autoarea Maria Dobrițoiu, în lucrarea intitulată “Didactica predării matematicii” 

pune accent pe ideea de evoluție a procesului de instruire, proces ce are ca finalitatea dezvoltarea 

personalității ființei umane.  Profesorul este subiectul instruirii, cel ce realizează predarea, iar elevul 

este obiectul, beneficiarul instruirii. Pentru ca situația de învățare să devină o oportunitate de învățare, 

profesorul trebuie să adapteze atât conținutul predării cât și strategiile de predare-învățare. Autorul 

Teodor D. Vălcan, arată avantajele trecerii de la o metodă de predare-învățare tradițională, în care elevul 

este doar obiect al procesului educațional, la utilizarea metodelor active-participative în care elevul 

devine subiect al procesului educațional, acesta din urmă reușind să descopere singur noile cunoștințe, 

soluții la diferitele probleme cu care se confruntă. Elevul devenit subiect al procesului educațional 

reprezintă un pas spre trecerea la instruirea diferențiată; instruire în cadrul căreia profesorul trebuie să 

aibe în vedere stilul de învățare al fiecărui elev, cerințele speciale ale elevului dacă este cazul, ritmul 

său de lucru, nivelul de cunoștințe și competențe achiziționate până în acel moment. În educația 

diferențiată cadrul didactic trebuie să găsească metodele de predare-învățare ce răspund diferitelor 

necesități ale elevilor, să mențină un echilibru între situațiile de învățare bazate pe efortul cognitiv al 

elevilor și activitățile cu caracter socio-afectiv sau psihomotric pentru a reuși să mențină interesul 

tuturor elevilor, să selecteze conținuturile astfel încât să respecte atât programa școlară cât și 

posibilitățile elevilor săi, dar și preferințele acestora.  

Tratarea diferențiată a actului educațional implică o creștere a calității procesului instructiv-

educativ care să asigure o bună pregătire a elevilor, dar este și o soluție pentru prevenirea eșecului 

școlar.(M.Purcaru et al., 2011) 

Chiar dacă pentru cadrul didactic, instruirea diferențiată poate reprezenta un efort suplimentar 

deoarece trebuie să cunoască fiecare elev cât mai bine, iar pe lângă predarea diferențiată a conținuturilor 

trebuie să realizeze mai multe tipuri de subiecte de evaluare; pentru elevi ar putea reprezenta garanția 

succesului școlar. Prin tratarea diferențiată, profesorul reușește să își responsabilizeze elevii, acestora 

din urmă li se dezvoltă stima de sine, devenind mai încrezători în propriile forțe. Evaluarea trebuie să 

fie continuă, să se folosească o gamă variată de strategii de evaluare, accentual punându-se pe evoluția 

fiecărui elev și nu pe ierarhizarea acestora. 

Câteva din principiile pe care se bazează educaţia diferenţiată sunt:  

• „fiecare copil este unic, cu nevoile lui specifice şi particulare;  

• în centrul actului educativ se află elevul cu cerinţele sale individuale; 

• educaţia nu se adresează elevilor, ci fiecărui elev în parte; 

• stimularea independenţei de alegere şi acţiune va fi împletită cu activitatea de grup şi 

cu sprijinirea relaţiilor interpersonale;  

• obiectivul central al activităţii din şcoală îl reprezintă stimularea dezvoltării copiilor 

prin modalităţi care să asigure bazele unei personalităţi independente şi creatoare 

• conţinuturile activităţilor sunt importante, dar ele nu vor pune în umbră nevoia de 

individualizare a educaţiei, specifică la fiecare nivel de învăţământ;  

• este necesar a se păstra un echilibru permanent între activităţile intelectuale, cele 

socioafective, cele de dezvoltare psiho-motorie şi a limbajului; toate sunt la fel de 

importante şi constituie premisa dezvoltării nucleului de individualitate şi expresie 

personală, creativă a copilului; 

• evaluarea procesului instructiv-educativ este realizată prin numeroase instrumente şi 

foloseşte observaţiile profesorului, etc.” (A.Diaconu & D.Aprodu, pp. 27-28 

https://en.calameo.com/read/0016264733d40330f276b) 

https://en.calameo.com/read/0016264733d40330f276b
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Conform afirmației anterioare, elevul reprezintă centrul universului educațional, iar educația 

diferențiată nu înseamnă un eveniment sau un proiect la care elevul participă, ci un proces complex în 

cadrul căruia elevul ajunge să-și cunoască capacitățile, nevoile dar și interesele. 

Diferențierea se poate realiza în mai multe moduri: 

1. „Diferențierea în raport cu structura sistemului de învățământ” 

2. „Diferențierea prin conținutul învățământului” 

3. „Diferențierea prin organizarea grupurilor/claselor școlare și a activităților didactice” 

4. „Diferențierea prin metodologia didactică și relația pedagogică dintre educator și educat” (A. 

Gherguț,2016, pp. 50-52). 
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ROLUL PROIECTELOR ȘI AL PARTENERIATELOR ȘCOLARE 

            
                                                                      Prof. Cenușe Elena Ramona 

                                        Școala Gimnazială Novaci,Orașul Novaci,  Județul Gorj 

 

 
 „Spune-mi şi voi uita, arată-mi şi poate îmi voi aduce aminte, implică-mă şi voi înţelege!” 

(Confucius) 

 

   Implementarea proiectelor educaƫionale vizează modalităƫile concrete de dezvoltare 

instituƫională și de creștere a calităƫii în învățământ. 

   Parteneriatele școlare facilitează realizarea unor proiecte prin care elevii au posibilitatea de  

a se perfecționa și de a-și pune în practică noțiunile însușite, de a participa la competiții, la excursii, la 

schimburi de experiență, socializând și perfecționându-și competențele de comunicare. 

    Un citat cunoscut „Nu este destul să ştii, trebuie să şi aplici; Nu este destul să vrei, trebuie să şi 

faci ! ”( J. W. Goethe) atrage atenƫia cadrelor didactice în privinƫa faptului că epoca în care trăim 

impune o schimbare totală a opticii asupra educaţiei datorită ritmului accelerat de evoluţie şi de 

transformare. Noua funcţie a educaţiei este de a-l forma pe om pentru a face faţă cerinţelor viitorului, 

pentru a se integra activ în viaţa socială. 

   Reforma învăţământului românesc a ţinut cont de cele două mari direcţii din noul curriculum: 

(crearea unui mediu educaţional adecvat pentru o stimulare continuă a învăţării şi introducerea 

copilului în ambianţa culturală a spaţiului social căruia îi aparţine, în ideea formării lui ca 

personalitate autonomă şi conştientă de sine) şi a oferit posibilitatea cadrelor didactice de a-şi 

manifesta măiestria în procesul educativ, prin abordarea creativă a conţinuturilor învăţării, aplicând 

metoda programelor şi proiectelor de parteneriat educaţional. 

    Proiectul este un complex de activităţi specifice noi, programate în conformitate cu un plan de 

activităţi, în scopul realizării unor obiective, într-un interval de timp definit, cu ajutorul unor resurse 

umane, tehnice şi financiare, identificate ca atare la momentul elaborării propunerii de proiect. 

    Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma 

educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate 

de către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului 

fiecărui participant, interrelaţionare. 

    Se reușește, astfel, diversificarea şi continuarea situaţiilor de învăţare, atât în cadrul activităţilor 

obligatorii, cât şi în cadrul activităţilor extracurriculare. Motivul principal pentru crearea unor astfel 

de parteneriate este dorinţa de a-i ajuta pe copii să aibă succes şi la şcoală, dar şi în viaţă. Dacă 

părinţii, copiii şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în procesul educativ, 

succesul şcolar poate fi atins mult mai uşor. 

   Proiectele solicită din partea elevilor implicare, cercetare, investigare şi colaborare între ei,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. În urma derulării acestor 

activitãƫi se observă o îmbunătăţire a relaţiilor profesor-elev, elev-elev, dar şi o creştere a procesului 

de învăţare al elevilor, prin realizarea mai multor activităţi cu rol colaborativ. 

   Elaborarea, coordonarea şi desfăşurarea unor proiecte educative au implicaţii deosebite asupra 

construirii şi modelării personalităţii elevilor. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii 

educaţionali în măsura în care au un efect pozitiv pentru munca desfãșurată în grup, creează un 

sentiment de siguranţă şi de încredere, valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile celor supuși 

actului educațional și organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă. Cele mai importante 

efecte pe care le produc proiectele educative sunt creșterea gradului de socializare și de valorizare a 

elevilor, asigurarea şanselor egale de dezvoltare personală, stimularea şi multiplicarea iniţiativelor 

tinerilor în dezvoltarea vieţii comunităţii, reducerea procentului fenomenelor antisociale, a 

abandonului şi a absenteismului şcolar și creşterea ratei promovabilităţii şcolare. 
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   Participarea la acest tip de proiecte schimbă viziunea tradiţională a învăţământului românesc spre un 

învăţământ modern contribuind la îmbunătăţirea perspectivei pedagogice asupra procesului 

educaţional, predarea devenind un demers educativ în cadrul căruia sunt mobilizate resursele clasei de 

elevi care este motivată permanent să parcurgă procesul instructiv. Proiectele permit creşterea calităţii 

activităţilor, învăţarea prin descoperire, asigurând elevilor o dobândire conştientă a conţinutului 

curricular, acesta fiind uşor de reactualizat, odată trecut prin filtrul propriu. 

   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. 

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

* Proiectele pentru susţinerea inovării -își propun să dezvolte rezultate inovatoare și/sau să ofere o 

diseminare și o exploatare structurată asupra produselor intelectuale inovatoare deja existente; 

  * Proiectele pentru susţinerea schimbului de bune practice -se axează pe procesul de învățare și 

pe activități în sine. Acest tip de proiecte oferă posibilitatea organizațiilor implicate să lucreze la nivel 

transnațional, împărtășind și confruntând idei, practici sau metode de lucru, producând, de asemenea, 

rezultate tangibile. În cadrul proiectelor pentru susţinerea schimbului de bune practici s-a creat un 

format specific: Parteneriatele de schimb interşcolar.  

  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 : 

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, ale formării și ale  tineretului; cooperare strategică între furnizorii de învățare, 

pe de o parte, și autoritățile locale/regionale, pe de altă parte. 

   Şcoala trebuie să încurajeze formarea unui spirit critic, a unor atitudini pozitive şi a studiului 

individual, antrenând elevii în activităţi diverse, pentru a-i face să renunţe la comportamentul pasiv.  

   În societatea pe care o trăim, ca țară a unei Europe multiculturale si multietnice, secretul succesului 

oricărei activități este toleranța, flexibilitatea si cunoașterea. Activitatea de parteneriat în comunitate, 

fără acești factori fundamentali, nu poate avea succes. 
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Societatea informaţională se naşte numai într-un mediu în care numărul celor care folosesc 

tehnologii informaţionale depăşeşte o valoare critică; abia atunci când accesul la instrumentele 

informatice devine un fenomen de masă putem spune că ne aflăm într-un spaţiu în care civilizaţia în 

stadiul ei informaţional a fost acceptată. Competenţa în domeniul tehnologiei informaţiei şi a 

comunicaţiilor ţine de procesul de instruire şi antrenare; prin urmare, sistemul de învăţământ este direct 

şi determinant implicat în fundamentarea societăţii informaţionale. 

Informaţia ca element fundamental al activităţilor umane pentru homo informaticus al mileniului 

III a devenit un produs preţios, reprezintă o componentă intrinsecă a procesului instructiv-educativ. 

Informatizarea procesului instructiv-educativ apare astfel ca o necesitate stringentă şi ca efect al 

dezvoltării informaticii şi a tehnicii de calcul. Apare astfel nevoia asigurării accesului la valorile 

informaţionale ale societăţii. 

În ultimii ani dezvoltarea spectaculoasă a tehnologiilor moderne informaţionale şi de comunicare 

(TIC) au revoluţionat toate domeniile de activitate ale omului modern: industrie, agricultură, medicină, 

învăţământ, comerţ etc. Implementarea noilor tehnologii informaţionale şi de comunicare în sistemele 

educaţionale din lumea întreagă conduce la schimbarea rolului profesorilor şi elevilor în procesul de 

predare-învăţare-evaluare. Unul dintre obiectivele strategice ale Uniunii Europene, orientate către 

creşterea calităţii educaţiei şi a competitivităţii resursei umane, face referire la competenţele digitale 

una dintre competenţele cheie europene şi la importanţa utilizării TIC în formarea, dezvoltarea şi 

evaluarea competenţelor din programele oricărei discipline. Calea de urmat pentru atingerea acestui 

obiectiv vizează în special o transformare la nivelul sistemelor de educaţie din Europa, pentru a asimila 

noile tehnologii, pentru a le utiliza eficient, pentru a creşte accesul la resurse educaţionale digitale şi 

pentru a crea noi medii virtuale de învăţare. 

Instituţiile de învăţământ preuniversitar trebuie să implementeze şi să utilizeze noile tehnologii 

în actul didactic, facilitând un concept diferit de cel tradiţional de predare-învăţare-evaluare. Se are în 

vedere crearea unui mediu de învăţare, în care elevii sunt implicaţi, motivaţi şi îşi asumă propria 

responsabilitate pentru studiile făcute şi cunoştinţele însuşite. 

TIC asigură un şir de instrumente şi metode care permit trecerea de la un mediu de învăţare 

centrat pe profesor la un mediu colaborativ, interactiv, centrat pe procesul de învăţare. Utilizarea noilor 

tehnologii informaţionale poate avea un rol semnificativ în racordarea sistemului de învăţământ la 

cerinţele societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere. 

Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în sine, nu îmbunătăţeşte procesul de 

învăţămînt, dacă accentul se pune doar pe aceasta. 

Rezultatele învăţării reprezintă ceea ce o persoană înţelege, cunoaşte şi este capabilă să facă la 

finalizarea unui proces de învăţare. Rezultatele învăţării se exprimă prin cunoştinţe, abilităţi şi 

competenţe dobândite pe parcursul diferitelor experienţe de învăţare formală, nonformală şi informală. 

Şcoala românească modernă, are ca scop primordial oferirea tinerilor în formare, competenţele necesare 

activităţilor lor ulteioare, elevii să obţină rezultate cât mai bune, să fie deschişi spre cunoaştere, să-şi 

caute şi găsească drumul care li se potriveşte cel mai bine. 

Scopul introducerii competenţelor TIC este acela al îmbunătăţirii actului didactic prin adaptarea 

ui fiecărei discipline la cerinţele societăţii informaţionale. Este necesară utilizarea conceptelor din sfera 
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TIC care răspund dobândirii competenţelor specifice disciplinei, a fixării cunoştinţelor, a dezvoltării 

personale. 

Câteva direcţii de bază prin care acomodarea şi lucrul nemijlocit cu tehnica de calcul influenţează 

formarea intelectuală a elevilor ar fi: 

 stimularea interesului faţă de nou; 

 interesul şi implicarea neîntreruptă a subiectului individual prin interactivitate; 

 stimularea imaginaţiei; 

 dezvoltarea unei gândiri logice; 

 individualizarea învăţării active, asigurându-se un permanent feedback. 

Nu trebuie să uităm faptul că în sistemul educaţional informatizat elevul şi profesorul sunt 

parteneri în actul cunoaşterii, relaţia depăşind tiparele convenţionale catedră-bancă. Relaţia este mai 

flexibilă, comunicarea deschisă, cu feedback imediat. 

Pentru majoritatea disciplinelor, există lecţii cu suficiente noţiuni noi ce pot fi transmise cu 

ajutorul calculatorului, care, exploatând facilităţile grafice şi animaţia, asigură o participare activă a 

elevului la predare şi o înţelegere mai rapidă a celor prezentate, degrevând parţial profesorul şi oferindu-

i timp pentru activităţi nerutiniere, în cadrul aceleiaşi ore. Totodată, în ceea ce priveşte orele de 

laborator, în cazul existenţei aparaturii necesare desfăşurării experimentelor, competenţele TIC pot 

completa lucrarea, oferind în final diverse tabele cu statistici, calcule etc., urmând ca elevul să execute 

interpretarea rezultatelor obţinute. În cazul în care fenomenul fizic este imposibil de pus în evidenţă pe 

cale experimentală, se poate apela la simularea sa cu ajutorul calculatorului, prin animaţie, grafică, 

sunet. Simularea conferă dimensiuni noi expermentelor şi folosirii acestora în învăţare, întrucât se pot 

vizualiza modificări insesizabile, foarte mici, foarte lente sau dimpotrivă foarte rapide, ce nu se pot 

sesiza în mod normal. Scara de timp/spaţiu a evenimentelor se poate astfel modifica. De exemplu, 

secţiunea laboratoarelor virtuale ale portalului educaţional „eŞcoala”, poate asigura realizarea 

experimentelor de către fiecare elev în parte dând astfel posibilitatea dezvoltării competenţelor specifice 

disciplinei fizică, utilizând competenţele TIC ale elevului.. 

Referindu-ne la verificarea asistată de calculator, aceasta presupune existenţa unor programe 

capabile să testeze nivelul de pregătire al subiecţilor, evaluând răspunsurile acestora (ca de exemplu 

Platforma „INSAM” – Instrumente digitale de ameliorare a calităţii evaluării în învăţământul 

preuniversitar). O verificare într-adevăr performantă realizată cu ajutorul tehnicii de calcul presupune 

elaborarea unor teste adecvate, care să creeze situaţii prin a căror soluţionare să se poată evalua gradul 

de pregătire al elevului, modul în care acesta stăpâneşte setul de cunoştinţe transmise, precum şi modul 

în care reuşeşte să opereze cu acest set în contexte noi, neîntâlnite până în momentul testării. Testul 

poate fi inclus fie în lecţiile de verificare a cunoştinţelor cu caracter recapitulativ, fie în lecţiile curente, 

pentru fixarea cunoştinţelor nou transmise etc., permite adoptarea unor grade de dificultate diferite. În 

cazul testărilor asistate de calculator, absenţa persoanei fizice din faţa elevului şi confruntarea directă, 

activă cu ecranele de test oferite de program, exercită un efect psihologic pozitiv, de eliberare a celui 

testat de inhibarea existentă în momentul expunerii unor răspunsuri, ştiind că este observat în 

permanenţă, că oricând poate fi întrerupt, atenţionat etc. 

Integrarea României în Uniunea Europeană presupune racordarea la sistemul de valori specifice 

comunităţii economice a acesteia. O primă provocare din perioada post aderare a apărut în domeniul 

educaţional care trebuie să permită creşterea competitivităţii pe piaţa muncii din UE a tinerilor 

absolvenţi pe de o parte şi a adulţilor pe de alta. Conceptul de globalizare a accentuat necesitatea unei 

schimbări fundamentale în paradigma educaţională. Rolul TIC în dobândirea competenţelor cheie este 

esenţial în contextul accesului pe piaţa municii într-o societate globalizată. 

Competenţa într-o accepţiune largă presupune interrelaţionarea cunoştinţelor (a şti), deprinderilor 

(a şti să faci) şi atitudinilor (de ce, pentru ce, cum). Toate programele şcolare prevăd atingerea unui set 
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de competenţe specifice derivate din competenţe generale, care, la rândul lor au fost derivate din cele 8 

competenţe cheie. 

Astfel în următorii ani sistemul educaţional românesc va trebui să răspundă provocării de a trece 

de nivelul formării de competenţe şi să fie capabil prin schimbarea paradigmei educaţionale de a oferi 

elevilor competenţe specifice, relevante pentru utilizarea tehnologiilor în societatea informaţională a 

secolului XXI: 

 rezolvarea de probleme şi luarea deciziilor; 

 dezvoltarea gândirii critice şi creative; 

 colaborarea, comunicarea şi negocierea; 

 curiozitatea intelectuală, curajul şi integritatea; 

 capacitatea de a găsi, selecta şi structura informaţia. 
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Mediul familial – cauză a devianţei şcolare 
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Omul este un zoon politikon, a cărui caracteristică principală este reprezentată de socializare. 

Fenomenul socializării constă în “procesul de integrare socială a unui individ într-o colectivitate” 
(Dicţionarul explicativ al limbii române, 1998), dar, în acelaşi timp, desemnează şi modalitatea prin care 

i se conturează individualitatea prin raportarea la ceilalţi. 

Aşadar, o persoană capabilă să socializeze este o persoană capabilă să se adapteze diverselor 

situaţii cu care viaţa îl pune în contact. Conform lui Andrei Cosmovici, adaptarea presupune “asimilarea 

de noi cunoştinţe şi valori, dar şi renunţări la atitudini sau valori personale, care se dovedesc 

nefuncţionale (pentru că sunt considerate inacceptabile de către societate).” (A. Cosmovici, 1999) 

Copilul este supus continuu unui comportament de adaptare şi remodelare în diverse medii: 

familial, şcolar, profesional, social, cu condiţia să respecte cerinţele specifice mediilor respective. În 

cazul în care copilul nu respectă exigenţele mediilor în care îşi trăieşte viaţa, atunci el este considerat un 

dezadaptat şi va dezvolta un comportament deviant. 

Dacă elevul refuză acceptarea normelor şi regulilor sociale şi/sau şcolare, acest lucru trebuie să 

atragă atenţia familiei, a profesorilor, întrucât există o probabilitate crescută de a deveni un potenţial 

delincvent. Un elev inadaptat este un elev care are tulburări de relaţionare cu ceilalţi colegi, cu părinţii 

sau cu profesorii. Acelaşi autor a identificat paleta largă a tulburărilor comportamentale de care pot da 

dovadă elevii: “minciuna, inconsecvenţă comportamentală, violenţe verbale, copiatul la ore, fumatul 

ostentativ, bruscarea de către băieţi a fetelor, refuzul de a saluta (…) furatul repetat, vagabondajul, 

consumul curent de alcool sau droguri, prostituţie etc.” (A. Cosmovici, 1999) 

Şcoala, alături de familie, reprezintă un agent important al socializării tinerei generaţii, facilitând 

învăţarea şi interiorizarea modelelor normative recunoscute de societate. Disfuncţiile manifestate în 

funcţionalitatea ei contribuie la geneza devianţei şcolare şi, prin aceasta, la favorizarea conduitelor 

delincvente în rândul copiilor şi tinerilor. Devianţa şcolară constituie un mecanism de apărare a elevului 

în faţa constrângerilor lumii adulte şi o formă de rezistenţă la adresa instituţiei şcolare. 

Atunci când se vorbeşte de violenţa în şcoală se consideră drept surse anumiţi factori exteriori 

şcolii: mediul familial, mediul social ca şi unii factori ce ţin de individ şi de personalitate lui. Astfel, 

mediul familial reprezintă cea mai importantă sursă a agresivităţii elevilor. Cele mai grave forme de 

manifestare a violenţei în cadrul familiei sunt bătaia şi incestul cu consecinţe extrem de nefavorabile 

asupra procesului de dezvoltare şi maturizare. La rândul său, mediul social conţine numeroase surse de 

influenţare de natură să inducă, să stimuleze şi să întreţină violenţa şcolară: situaţia economică, 

slăbiciunea mecanismelor de control social, criza valorilor morale, mass-media, şi, nu în ultimul rând, 

lipsa de cooperare a instituţiilor implicate în educaţie. Trăsăturile de personalitate ale elevului sunt şi ele 

într-o strânsă relaţie cu comportamentele violente. 

Familia este factorul primordial al formării şi socializării copilului, socializarea primară 

desfăşurată în familie fiind decisivă pentru structurarea personalităţii copilului, oferindu-i matricea în 

interiorul căreia se vor clădi cele mai importante trăsături morale şi caracteriale, care îl vor marca decisiv 

pentru întreaga viaţă. “Familia, susţine A. Cosmovici, prin tonalitatea şi atmosfera sa afectivă, prin 

dimensiunea sa culturală şi gradul ei de integrare socială, constituie un mediu educativ determinant.” 

(A. Cosmovici, 1999) 

Un rol important pentru adaptarea/inadaptarea şcolară a copiilor şi pentru succesul sau eşecul 

lor şcolar, precum şi pentru apariţia sau prevenirea manifestărilor de violenţă îl are statutul socio- 

profesional şi cultural al familiei. După cum arată cercetările în domeniul sociologiei familiei, stilul 
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educativ al familiei reprezintă un determinant al dezvoltării cognitive a copilului, al reuşitei şcolare, 

precum şi al integrării sale sociale. 

Literatura de specialitate a consemnat mai multe tipologii de climate educaţionale familiale care 

au răsfrângere nocivă asupra devenirii ulterioare a copilului (Mărioara Petcu,1999): 

• Atitudinea familială indiferentă şi autocrată a părinţilor – copilul “neglijat” de părinţi poate 

dezvolta o agresivitate latentă, o indiferenţă faţă de şcoală şi studiu şi diverse alte atitudini 

antisociale. Lipsa de comunicare şi colaborare a părinţilor atrag după sine, la copiii lor, 

sentimente ostile, închidere în sine, iar indiferenţa şi antipatia cu care sunt trataţi de proprii 

părinţi vor fi “cartea de vizită”a copilului lor. 

• Familiile dezorganizate – în cadrul acestui tip de familie carenţele educaţionale se manifestă 

printr-o insuficientă socializare. Copiii crescuţi într-un asemenea climat familial prezintă 

numeroase lacune în comunicare şi integrare în comunitate, trăind permanent cu un sentiment 

de inferioritate. 

Familiile conflictuale – “starea conflictuală în familie poate îmbrăca forme multiple de la forme 

benigne cum sunt cearta, contrazicerile ascuţite, refuzul unor obligaţii familiale, ajungând la forme mai 

complexe cum ar fi: agresivitate fizică, alungarea de la domiciliu, existenţa unor relaţii adulterine.” 

(Mărioara Petcu,1999) 

Literatura de specialitate produsă de psihologi, sociologi şi alţi specialişti au subliniat câteva 

principii orientative în educaţia copiilor, ca de exemplu: respectul reciproc părinte-copil, 

comunicarea deschisă, constanţă şi claritate în atitudini, fără pedepse fizice. 

În acest sens, este remarcabilă cercetarea realizată de dr. Scott P. Sells, pe o durată de patru ani, 

pe 82 de adolescenţi scăpaţi de sub control de către părinţii lor. Prin strategiile şi paşii non-violenţi pe 

care-i propune spre parcurgere, Dr.Scott P. Sells le oferă părinţilor un ghid de bune practici în relaţiile 

cu copiii lor scăpaţi de sub control. În urma cerectărilor realizate, acesta a observat că cele mai 

importante zece lucruri pentru un adolescent şi pe care părintele i le poate confisca în caz de necesitate 

sunt (Scott P. Sells, 2007): banii, telefonul, libertatea, îmbrăcămintea, maşina, îmblânzirea restricţiilor, 

încrederea, imaginea, interesele materiale, timpul petrecut împreună. În momentul în care părintele 

restricţionează copilul la una sau mai multe din aceste priorităţi, atunci adolescentul îşi poate schimba 

atitudinea faţă de părinţi şi faţă de tot ce-l înconjoară dând dovadă de respect, totul având loc fără nici 

un comportament violent din partea părinţilor. 

Există un adevărat cerc vicios al violenţei: cu cât violenţa este utilizată mai des, cu atât ea se 

devalorizează şi părintele este tentat să fie şi mai violent. Pe de altă parte, violenţa întreţine şi 

perpetuează violenţa, astfel încât agresivitatea părintelui se transmite asupra copilului, iar agresivitatea 

copilului este unul dintre cei mai puternici predictori ai violenţei adulte. Copiii agresivi trăiesc în familii 

agresive, în care se foloseşte pe scară largă pedeapsa fizică şi violenţa verbală. 

Aşa cum observa George Neamţu, copilul care trăieşte într-un cămin în care violenţa este la ea 

acasă, va învăţa că cel mai puternic din punct de vedere fizic va învinge, pe când cel mai slab se va 

supune. Ca urmare a acestei situaţii, copilul nu va putea cunoaşte şi nu va putea dobândi abilităţile şi 

atitudinile necesare într-o viaţă socială normală, ci “propriile relaţii cu ceilalţi, cu familia, cu colegii, le 

va baza pe strategii care au ca scop dominarea agresivă sau fuga de situaţie.” (George Neamțu, 2003) 

Când căminul în care creşte un copil nu este un loc unde el să se simtă bine, în siguranţă, iubit 

şi protejat, ci dimpotrivă, un sălaş al abuzurilor fizice, emoţionale şi sexuale, unde adesea starea de furie 

se bucură de foarte mare atenţie, nevoia copilului de a-şi ascunde mânia e un semnal al stresului - nu 

doar în chip de apărare, ci şi ca reacţie la asemenea episoade. Un grup de cercetători americani au 

identificat o serie de factori care induc comportamentul deviant la copil, factori care sunt semnificativi 

şi pentru ţara noastră: regulile tatălui sunt prea stricte sau prea lejere sau lipsite de coerenţă; indiferenţa 

sau ostilitatea părinţilor faţă de copii; părinţii nu vorbesc între ei despre copii; părinţii îi dezaprobă mai 
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mult pe copii decât îi încurajează; copiii sunt pedepsiţi de părinţi pentru absolut orice fel de greşeală; 

părinţii îşi petrec timpul lot liber în mod negativ etc.. 

S-a concluzionat că părinţii abuzivi au fost şi ei trataţi asemănător în copilărie de către părinţii 

lor şi, datorită faptului că au fost expuşi pe termen lung unei atmosfere de familie cu violenţă, durere şi 

chin, practică şi ei aceleaşi metode de educare pe care le-au văzut şi trăit în propria familie. Alţi factori 

care determină comportamentul agresiv al părinţilor asupra copiilor sunt: “sărăcia, supraaglomerarea în 

locuinţă, izolarea socială, lipsa unui sistem adecvat de suport, abuzul de alcool/droguri al părintelui, 

şomajul sau probleme financiare grave ale familiei.” (Gabriela Marian, Alexandrina Baloescu, 2009) 

Cercetările făcute în domeniu de psihologi şi psihiatri au arătat că “din punct de vedere al 

comportamentului, copiii care au suferit abuz fizic sunt retraşi, speriaţi, cu mare labilitate emoţională, 

sunt trişti, anxioşi, au stimă de sine scăzută sau se pot manifesta şi ei la rândul lor cu agresivitate, uneori 

cu comportament de autovătămare.” (Gabriela Marian, Alexandrina Baloescu, 2009) 

În concluzie, putem afirma că familia reprezintă un cadru deosebit de important în dezvoltarea 

fizică şi/sau psihică a copilului, a formării personalităţii acestuia, a reuşitelor şi/sau eşecurilor de la 

şcoală, în special, şi din viaţă, în general. Un mediu familial sănătos şi armonios asigură o integrare 

optimă şi normală a copilului în grupurile sociale din care face parte (şcoală, prieteni, locul de muncă 

etc.), învăţând şi adoptând abilităţile şi atitudinile pozitive, precum: abilitatea de comunicare, de 

colaborare, toleranţă, empatie etc., care-i vor asigura un rol şi un statut social bine meritat. 

Dimpotrivă, un mediu familial defectuos, conflictual va inhiba dezvoltarea fizică şi/sau psihică 

a copilului. Acesta va învăţa că un comportament agresiv şi trăsături negative, precum: ura, invidia, 

frustrarea, intoleranţa, indisciplina, vagabondajul etc, îl vor ajuta să se impună şi să se descurce în viaţă. 

Această imagine deformată asupra vieţii, conturată din copilăria chinuită îşi va pune amprenta pe toată 

viaţa sa şi îi va îngreuna sau îi va face imposibilă integrarea normală la şcoală (prin absenteism, fuga de 

la şcoală, conduite violente etc.) şi /sau la locul de muncă (prin conflicte, certuri, indisciplină, violenţă 

verbală şi/sau fizică etc.). 

Pentru a putea fi explicată, prevenită, ameliorată sau combătută violenţa în şcoală trebuie să 

analizăm cu atenţie mediul familial, acesta având un rol covârşitor în dezvoltarea copilului ca viitor 

adult. Dacă nevoile copiilor de afecţiune şi comunicare interpersonală nu sunt îndeplinite, se creează un 

câmp favorabil manifestării comportamentelor violente, situaţiilor de conflict, dezamăgirii, frustării. 

Uneori nu este vorba doar de ceea ce le lipseşte în familie (comunicare, înţelegere, afecţiune, prezenţa 

ambilor părinţi), ci şi manifestarea altor factori precum educaţia agresivă, aleatorie, extrem sau 

insuficient de exigentă, lipsa de control sau exercitarea rolului educativ doar de unul dintre părinţi. 
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ENERGETICA TACTALĂ ÎN RITMURILE ASIMETRICE  

ȘI AKSAK ÎN DIRIJATUL CORAL 

 
Prof. IANCU MARIA 

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

 

 Ritmul reprezintă o componentă esențială a muzicii, știut fiind faptul că melodia nu poate exista 

independentă de ritm.  

 Termenul „aksak” este atribuit de către Constantin Brăiloiu şi scoate în evidenţă principala sa 

trăsătură: alungirea „iraţională ” a uneia sau mai multor durate, imprimând, în acest fel, un 

caracter „împiedicat”, şchiop sau scurtat melodiilor. Utilizează 2 unităţi de durată inegale, aşadar este un 

ritm bicron. Raportul dintre acestea este de 2:3 sau 3:2, de unde rezultă și asimetria. Acentele se repartizează 

de regulă pe valorile lungi ale fiecarei unităţi.Valorile scurte care încep unitatea pot fi neaccentuate. 

 Răspândirea lui în culturile folclorice este foarte largă (sârbi, bulgari, greci, albanezi, apoi români, 

maghiari, turci, armeni, indieni, negri, africani sau chiar francezi, belgieni, etc).  

 Sistemul ritmic aksak (fiind foarte frecvent în muzica populară bulgară, acest ritm a căpătat 

numele de „ritm bulgar”) – se întâlneşte mai mult în muzica populară de natură instrumentală (și 

în muzica corală începe să fie utilizat datorită prelucrării citatului folcloric), având următoarele 

caracteristici: are la bază două unităţi de durate inegale , în raport  de 2:3 sau 3:2 (optimea şi  

optimea cu punct); unităţile de durată se grupează câte 2 sau 3, în mişcări dirijorale unitare, astfel: în două 

mişcări dirijorale, a doua fiind alungită faţă de prima sau invers; în trei mişcări dirijorale, dintre 

care una este alungită. Faţă de ritmurile clasice, aksak-ul , prin acele prelungiri fine ale duratelor, uneori 

abia sesizabile, prezintă o noutate şi o variaţie deosebită, care determină compozitorii zilelor noastre să-şi 

îndrepte din ce în ce mai mult atenţia asupra acestui tip de ritm. Cele mai răspândite formule ritmice de tip 

aksak se întâlnesc în jocurile populare. 

Sistemul ritmic aksak pătrunde în muzica simfonică la jumătatea secolului XIX. Provenit din 

folclorul țărilor est-europene va fi preluat și în muzica cultă, întrebuințarea acestor ritmuri urmând să fie 

consacrată abia în secolul XX. Sisteme ritmice de tip aksak au existat în toate culturile din cele mai vechi 

timpuri, sistemul giusto reprezentând o consecință a evoluției ritmului popoarelor. Notația acestor ritmuri 

s-a întrebuințat pentru prima dată în partiturile compozitorilor școlii naționale ruse din „Grupul celor cinci” 

(A. Borodin, N. Rimski Korsakov, în special), ulterior și de compozitori precum: B. Bartok, Igor Stravinski 

sau Olivier Messiaen, a căror contribuții substanțiale în cercetarea acestui domeniu au trasat direcții noi în 

componistica secolului XX. 

 În muzica corală, ritmurile de tip aksak pătrund prin prelucrarea folclorului, prin armonizarea 

diferitelor piese populare, colinde românești ș. a. Primii muzicieni care le-au semnalat au fost B. Bartok și 

Constantin Brăiloiu, ei numind acest ritm: „șchiop”, „bulgăresc”, „aksak”. Acești 2 cercetători români au 

descris două tipuri de ritmuri asimetrice: monocron și bicron. Pentru a fi perceput ca ritm aksak, timpul 

prim (numit așa de Constantin Brăiloiu), astfel spus, unitatea de pulsație trebuie să fie mai mare de 130 

unități metronomice, iar numitorul fracției metrice să fie mai mic decât pătrimea.  

 Tactele aksak prezintă anumite caracteristici spre deosebire de tactele clasice, astfel: cel puțin una 

din bătăi este alungită (conform teoriei lui Constantin Brăiloiu există timpi alungiți care în schemă se 

notează cu o linie îngroșată și timpi scurți care sunt notați cu o linie simplă), raportul de forță diferă între 

timpi (în cazul tactelor ordonate, timpul alungit va avea cea mai mare amplitudine), punctul de atac 

subliniat în cazul mișcării alungite. 

 Tactele asimetrice, numite și măsuri mixte au la bază cel puțin două măsuri simple diferite (1 

binară, 1 ternară). Din aceste combinații se nasc tactele de 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 și 13 timpi. În stabilirea 

ordinii măsurilor simple componente se au în vedere: ordinea indicată în paranteză, delimitările făcute prin 

bare punctate între măsurile simple componente, gruparea valorilor de note pe măsuri simple componente, 
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valorile de note înscrise la începutul și deasupra portativului care indică ordinea de succesiune a tactelor 

simple componente, accentele rezultate din text. În ceea ce privește dirijarea lucrărilor scrise în aceste 

măsuri, există două moduri, ca urmare a indicațiilor de tempo: în tempourile rare fiecărui timp îi 

corespunde o mișcare dirijorală, în timp ce în tempourile moderate sau repezi fiecărei mișcări simple 

componente îi corespunde o mișcare dirijorală. În funcție de caracterul sonorității se pot utiliza schemele 

dirijorale pentru legato, non legato sau staccato.  
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INTEGRAREA ÎN ȘCOALĂ ȘI SOCIETATE A ELEVILOR CU CERINȚE SPECIALE 

 
ILINCA ROXANA IONELA 

LICEUL DE ARTE "BĂLAŞA DOAMNA"TÂRGOVIȘTE 

 

           În numeroase ţări din toată lumea, se pune stringent problema integrării copiilor cu cerinţe 

educaţionale speciale în cadrul unităţilor şcolare obişnuite, alături de ceilalţi copii. Educaţia specială este 

un concept fundamental utilizat în cadrul procesului instructiv-educativ al copiilor cu deficienţe şi care se 

desprinde tot mai mult de conţinutul învăţământului special. 

          Integrarea şcolară este un proces de includere în şcolile de masă/ clase obişnuite, la activităţile 

educative formale şi nonformale, a tuturor copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. Dreptul 

de a fi educaţi în acelaşi fel şi în acelaşi context social ca şi ceilalţi copii este apreciat a fi un drept universal 

de care să se bucure orice copil indiferent de dizabilitate. 

           În plan psihopedagogic,”cerinţe educative speciale” subliniază cu claritate necesitatea 

individualizării evaluării şi demersului educaţional în funcție de particularitățile psihoindividuale și de 

vârstă ale elevilor, de necesitățile, motivațiile, interesele fiecăruia.  

         Educația în școala incluzivă are rolul de a implica activ pe toți participanții în actul învățării spre 

realizarea idealului educațional și anume formarea personalității în vederea integrării active și creatoare în 

viața socială, în funcție de expectanțele societății de la un moment dat. 

         Integrarea copiilor cu cerințe educative speciale în școli are rolul de a înlătura segregarea sau 

excluderea din diferite motive:apartenența la gen, limbă, statut social,religie, nivel de cultură, etc.; de 

asemenea este necesară o reorganizare a școlii în ansamblu, a curriculumului, a modului în care profesorii 

predau și a modului în care elevii învață, a modului în care elevii interacționează între ei, cu sau fără 

dizabilități de orice fel. Școala incluzivă este deschisă comunității,  tuturor celor care vor să învețe și trebuie 

să se asigure că elevii din acea școală participă ei înșiși la procesul instructiveducativ, ca niște actori, nu 

doar ca produse pasive. Diferențele dintre elevi sunt văzute în școala incluzivă ca resurse de învățare în 

sensul că fiecare învață de  la celălalt într-un proces de interacțiune continuă, iar tratarea diferențiată a 

elevilor este absolut necesară. Integrarea şcolară a copiilor cu CES permite, sub îndrumarea atentă a 

cadrelor didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii fără deficiențe a problematicii şi  

potenţialului de relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care,din motive independente 

de voinţa lor, au nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instruire şi educaţie din şcoală şi de 

anumite facilităţi pentru accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunității; de asemenea 

copiii cu CES își dezvoltă competențele sociale alături de copiii “normali” mai mult decât dacă ar fi separați 

într-o școală specială. 

         Procesul de integrare a copiilor cu CES depinde în foarte mare măsură deprofesor, de competențele 

sale pedagogice, organizaționale, psihosociale, deoarece integrarea este un proces complex, îndelungat și 

care  presupune ca educatorul să fie foarte bine motivat și să știe exact ce înseamnă integrarea. 

         Integrarea copiilor cu CES în școli obișnuite este o necesitate a prezentului și a viitorului deoarece 

includerea lor în societate în forma școlară, la început, asigură o mai bună adaptare la condițiile mediului 

de mai târziu, ei învață treptat cum să răspundă solicitărilor tot mai diverse, cunoscând realitatea dintr-o 

perspectivă mai largă. 

        Principiile ce stau la baza integrării copiilor sunt: 

        Principiul normalizării se referă la necesitatea asigurării condiţiilor unei vieţi normale pentru 

persoanele cu cerinţe speciale în aşa fel încât, acestea să trăiască conform standardelor după care trăiesc 

majoritatea membrilor comunităţii. 

         Principiul drepturilor egale -acest principiu reglementează accesul efectiv al persoanelor cu cerinţe 

speciale la educaţie şi alte servicii comunitare, precum şi eliminarea unor obstacole sociale care împiedică 

satisfacerea în condiţii de egalitate a unor necesităţi individuale pentru persoanele cu handicap. 
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         Principiul dezinstituţionalizării se referă la reformarea instituţiilor de asistenţă şi ocrotire pentru 

persoanele cu cerinţe speciale în direcţia creşterii gradului de independenţă şi autonomie personală a 

asistaţilor pentru o inserţie optimă în cadrul vieţii comunitare de care aceştia aparţin. 

         Principiul dezvoltării se referă la faptul că toate persoanele cu cerinţe speciale sunt capabile de 

creştere, învățare şi dezvoltare, indiferent de severitatea handicapului, în concordanţă cu potenţialul de care 

dispun. 

         Principiul egalităţii şanselor în domeniul educaţiei - acest principiu presupune ca şcolarizarea 

copiilor cu cerinţe educative speciale să se facă, pe cât posibil, în cadrul sistemului generalde învățământ, 

prin eliminarea oricăror practici discriminatorii. 

        Principiul asigurării serviciilor de sprijin - acest principiu are în vedere atât copiii cu cerinţe 

educative speciale,cât şi persoanele care lucrează cu aceştia, inclusiv serviciile de consultanţă/ consiliere 

ale acestora şi presupune existenţa mai multor categorii de resurse- resurse umane - persoane cu cerinţe 

educative speciale, părinţii/ membrii familiilor acestora, specialişti din comunitate (cadre didactice, 

psihopedagogi, logopezi, psihologi, consilieri, profesori de sprijin, profesori itineranţi).  

- resurse instituţionale - şcoli, comisii de expertiză, centre de zi, centre de asistenţă şi ocrotire, centre de 

orientare, instruire, consiliere, cercetare şi formare profesională etc.; 

- resurse materiale; resurse financiare; servicii guvernamentale (sănătate, învăţământ, asistenţă socială). 

          Principiul intervenţiei timpurii, acest principiu indică eficienţa intervenţiei de reabilitare/ 

reeducare şi de integrare la vârste mici, deoarece diferenţele dintre copiii obişnuiţi şi cei cu deficienţe sunt 

mai greu observabile, iar şansele de integrare ulterioară în viaţa şcolară sunt mult mai mari pentru copiii 

care au acces la învăţământul preşcolar alături de copiii obişnuiţi. 

          Principiul cooperării şi parteneriatului - acest principiu are în vedere experienţa practică unde s-

a observat că integrarea şi normalizarea se pot realiza dacă există o colaborare, cooperare permanentă între 

partenerii implicaţi (elevi, profesori, părinţi,organizaţii nonguvernamentale, consilieri  etc.) 

Prima condiţie pentru integrare este acceptarea conştientă a fiecărei persoane şi care se concretizează într-

o organizare şcolară care să pună în act o metodologie de intervenţie didactică, bazată pe o programare 

flexibilă. Integrarea şcolară individuală se realizează prin acţiuni la nivel local ,acţiuni la nivel I.S.J.şi/sau 

şcoli speciale (identificarea copiilor, evaluarea lor, tipuri de servicii, programe individualizate, 

monitorizare, educarea părinţilor copiilor integraţi);acţiuni la nivelul şcolii integratoare/ incluzive 

(sensibilizarea cadrelor didactice, identificarea colectivelor integratoare, sensibilizarea elevilor din şcoală 

şi a părinţilor acestora); acţiuni în parteneriat între şcoli speciale şi şcoli integratoare (schimburi de 

experienţă); integrarea fizică (activităţi extraşcolare şi curriculare); integrarea funcţională sau pedagogică 

(evaluarea curriculară, elaborarea programei adaptate, grup de specialişti,constituirea portofoliului 

copilului integrat, adaptarea metodelor de lucru în clasă, instrumente de urmărire a progresului, 

monitorizare a copilului); integrarea socială.Finalitatea oricărei activităţi de integrare o reprezintă 

incluziunea totală a copilului cu deficienţe. Pentru aceasta, este necesară rezolvarea respingerii sociale din 

partea societăţii prin: consilierea părinţilor şi a şcolilor, cooptarea copilului cu deficienţe în diferite 

activităţi şcolare şi extraşcolare ;prin acţiuni de cooperare a sistemului educaţional normal în direcţia 

dezvoltării unei integrări mature ;prin îmbunătăţirea serviciilor şi a beneficiarilor, crearea şi stimularea 

ocaziilor de interacţiune cu publicul. 

            Etapele procesului de integrare constau în: 

1. Depistarea copilului cu nevoi speciale prin identificarea de către familie/cadre didactice/ medici, apoi 

orientarea către Serviciul de evaluare complexă sau echipa Programului de  integrare; 

2. Evaluarea globală ce presupune evaluarea medicală, evaluarea socială, evaluarea psihopedagogică , 

evaluarea curriculară iniţială, constituirea dosarului. 

3. Decizia de includere în Programul de Integrare este luată de I.S.J., pe baza recomandării echipei de 

evaluare a Programului de Integrare prin eliberarea unei adrese către şcoala integratoare. 

4. Constituirea echipei de caz. 
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5. Elaborarea programului de intervenţie individualizată (de către echipa de caz). 

6. Evaluarea curriculară (de către cadrul didactic de la clasă, pe baza probelor elaborate în cadrul 

Programului de Integrare). 

7. Elaborarea programei curriculare adaptate (de către cadrul didactic de la clasă şi profesorul de sprijin 

şi supervizată de I.S.J.). 

8. Aplicarea proiectului de intervenţie şi elaborarea programelor de recuperare/abilitare. 

9. Evaluarea periodică şi adaptarea obiectivelor proiectului de intervenţie individualizată la 

particularităţile copilului. 

10. Evaluarea semestrială/ etapială şireadaptarea curriculară. 

11. Monitorizarea cazului (I.S.J. -Programul de Integrare). 

12. Evaluarea finală (la sfârşitul anului şcolar şi analiza cazului). 

         Factorii principali ai incluziunii sunt: 

1. cadrele didactice, atitudinea lor faţă de copilul cu nevoi speciale, resursele disponibile (metode de 

predare, materiale, timp disponibil, competenţe profesionale); 

2. şcoala, ce asigură copilului cu nevoi speciale un program de lucru într-o clasă obişnuită, cu alţi copii de 

vârstă apropiată. Aceasta poate şi trebuie să stimuleze prezenţa la şcoală a copiilor, deoarece reprezintă o 

şansă în plus ca procesul de integrare, ca munca în echipăa factorilor implicaţi să ajungă la rezultatul 

scontat. 

3. familia, care asigură (sau ar trebui să asigure) climatul securizant şi cadrul optim necesar dezvoltării 

unei personalități echilibrate a copilului. Trebuie luată în consideraţie şi şcoala specială, cu experienţă, 

cunoştinţe şi facilităţi ale sistemului ce pot constitui resurse pentru şcoala incluzivă. 

         Se identifică două modele fundamentale de organizare şi educaţie pentru CES, care nu sunt 

neapărat succesive şi pot coexista. 

1. Modelul bazat pe selecţie, separare şi segregare.Teza sociopedagogică de bază acestui model este 

adaptarea copilului la şcoală, iar dacă el nu poate răspunde exigenţelor, trebuie introdus în şcoli 

speciale.Tratamentul pedagogic propus: pedagogie bazată pe selecţii negative şi eşec. 

2. Modelul integrării – are la bază o filosofie bazată pe încrederea în copil şi în capacităţile sale. 

           Integrarea şcolară 

         Şcoala este, de asemenea un mediu important de socializare. Formele de integrare a copiilor cu CES 

pot fi următoarele: clase diferenţiate, integrate în structurile şcolii obişnuite, grupuri de câte doi-trei copii 

deficienţi incluşi în clasele obişnuite, integrarea individuală a acestor copii în aceleaşi clase obişnuite. 

          Integrarea şcolară exprimă: atitudinea favorabilă a elevului faţă de şcoala pe care o urmează; condiţia 

psihică în care acţiunile instructiv-educative devin accesibile copilului; consolidarea unei motivaţii 

puternice care susţine efortul copilului în munca de învăţare; situaţie în care copilul sau tânărul poate fi 

considerat un colaborator la acţiunile desfăşurate pentru educaţia sa; corespondenţa totală între solicitările 

formulate de şcoală şi posibilităţile copilului de a le rezolva; existenţa unor randamente la învăţătură şi în 

plan comportamental considerate normale prin raportarea la posibilităţile copilului sau la cerinţele şcolare. 

În şcoală, copilul cu tulburări de comportament aparţine, de obicei, grupului de elevi slabi sau 

indisciplinaţi, el încălcând deseori regulamentul şcolar şi normele socialmorale, fiind mereu sancţionat de 

către educatori. Din asemenea motive, copilul cu tulburări de comportament se simte respins de către 

mediul şcolar. Ca urmare, acest tip de şcolar intră în relaţii cu alte persoane marginalizate, intră în grupuri 

subculturale şi trăieşte în cadrul acestora tot ceea ce nu-i oferă societatea. 

Datorită comportamentului lor discordant în raport cu normele şi valorile comunităţii sociale, persoanele 

cu tulburări de comportament sunt, de regulă, respinse de către societate. Aceste persoane sunt puse în 

situaţia de a renunţa la ajutorul societăţii cu instituţiile sale, trăind în familii problemă, care nu se preocupă 

de bunăstarea copilului. 
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Domenii ale integrării şcolare pentru CES 

1. Domeniul instituţional 

2. Domeniul curriculum-ului (curriculum de bază, curriculum diferenţiat, curriculum adaptat) 

3. Sistem unitar de formare a personalului didactic, într-o organizare în care să existe o pregătire 

psihopedagogică de bază şi una specifică, pentru abordarea pedagogică a CES în cadrul şcolii pentru toţi. 

Una din principalele schimbări care caracterizează procesul educativ al copilului cu nevoi speciale este 

tendinţa actuală de a înlocui intervenţia realizată în cadru instituţional prin cea realizată prin intermediul 

familiei şi prin mijloace deschise sau semideschise. 

          Modelul educaţiei integrate prezintă şase caracteristici principale: 

a. Un program şi o strategie individualizată de educaţie vor trebui să fie puse în lucru pentru fiecare copil, 

pe baza unei evaluări permanente şi a progreselor sale; 

b. Contactele vor trebui organizate sistematic între copiii cu handicap şi cei fără handicap, în cadrul 

instituţiilor şcolare şi în afara lor, printre altele printr-un sistem de tutorat; 

c. Programele de educaţie vor fi elaborate în funcţie de nevoile şi exigenţele vieţii în comunitate şi pentru 

a facilita trecerea de la activitatea şcolara la viaţa adultă, foarte importantă pentru viitorul persoanelor cu 

nevoi speciale, şi,adesea dificilă; 

d. Programele de educaţie vor fi elaborate şi prin conlucrarea cu părinţii, de către membrii echipei 

pluridisciplinare; 

e. Se va urmări o evaluare dinamică, permanentă a modului de punere în lucru, de aplicare practică a 

programelor de educaţie individualizată, precum şi efectele lor specifice asupra tuturor dimensiunilor 

personalităţii copiilor cu nevoi speciale în condiţiile integrării; 

f. Educaţia integrată, pornind de laintervenţia precoce, urmăreşte să ajute familia şi copilul cu nevoi 

speciale în vederea valorizării tuturor potenţialităţilor latente şi manifeste, pentru a trăi din plin, cu 

posibilităţile pe care le are şi le dezvoltă, într-o ambianţă constructivă, echilibrată. Educaţia integrată îi va 

permite copilului cu nevoi speciale să trăiască lângă ceilalţi copii valizi, să desfăşoare activităţi comune, 

dobândind abilităţi indispensabile pentru o viaţă cât mai apropiată de cea a valizilor, pentru o adecvată 

inserţie socială. 

         Curriculum diferenţiat – se referă la modalităţile de selectare şi organizare a conţinuturilor, 

metodelor de predare –învăţare, metodelor şi tehnicilor de evaluare, standardelor de performanţă, mediul 

psihologic de învăţare, în scopul diferenţierii experienţelor de învăţare şi de adaptare a procesului 

instructiv-educativ la posibilităţile aptitudinale şi de înţelegere, la nivelul intereselor şi cerinţelor 

educaţionale, la ritmul şi la stilul de învăţare al elevilor. 

            Curriculum adaptat – se referă la adaptarea conţinuturilor la o categorie de elevi cu CES, având 

în vedere volumul de cunoştinţe, dar mai ales procesele psihice şi particularităţile funcţionale ale sistemului 

nervos la elevii cu CES. 

          Adaptarea curriculum-ului se poate realiza prin: 

1. Extensiune– prin introducerea unor activităţi suplimentare care vizează cu precădere aspecte legate de 

însuşirea unor limbaje specifice (dactilele, alfabetul Braille, limbajul semnelor) şi comunicare, orientare 

spaţială, activităţi de socializare şi integrare în comunitate, activităţi practice focalizate pe o pregătire 

profesională adecvată tipului de deficienţă. 

2. Selectarea unor conţinuturi din curriculum general care pot fi înţelese şi însuşite de copiii cu CES, 

renunţarea la altele cu un grad ridicat de complexitate. 

3. Accesibilizarea şi diversificarea componentelor curriculum-ului general prin introducerea elevilor 

cu CES în activităţi individuale variate, compensatorii, terapeutice destinate recuperării acestora şi 

asigurarea participărilor în mod eficient la activităţile desfăşurate în învăţământul obişnuit. 

4. Folosirea de metode şi procedee didactice şi de mijloace de învăţământ preponderent intuitive care 

să ajute elevul cu CES să înţeleagă şi să interiorizeze conţinuturile predate la clasă. 
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5. Folosirea de metode şi procedee de evaluare prin care să se evidenţieze evoluţia şi performanţele 

elevilor, nu numai în plan intelectual, ci mai ales în plan aplicativ (gradul de valorificare a potenţialului 

aptitudinal şi modalităţile de rezolvare de probleme tipice de viaţă, posibilităţi de relaţionare şi comunicare 

cu cei din jur, performanţele în plan profesional). 

   Principii educaţionale pentru abordarea ADHD 

      Ca manager al unui colectiv de elevi, profesorul trebuie să se asigure că sunt îndeplinite o serie de 

condiţii minimale. Fiind conștienţi că există un context specific de care trebuie să ţinem seama în fiecare 

caz în parte, nu putem vorbi despre reţete universale. 

     Astfel, este de așteptat ca elevii dintr-o clasă cu copii cu ADHD : 

Să înţeleagă cât mai bine dificultăţile cu care se confruntă colegii lor cauzate de deficitul de atenţie și 

hiperactivitate (inclusive în învăţare); 

Să recunoască și să combat actele de discriminare împotriva colegilor cu ADHD; 

Să colaboreze și să se implice active în activităţile de învăţare alături de elevii cu ADHD(în perechi,în 

grup), acordând asistenţă și recunoscând succesele acestora; 

 Să înţeleagă și să facă faţă în mod adecvat situaţiilor în care elevii cu ADHD încalcă regulile clasei sau 

afectează negative activităţile de învăţare ale clasei; 

     Cadrul didactic care predă într-o clasă cu copii cu ADHD trebuie să fie capabil : 

Să stabilească ţinte realiste în ceea ce privește realizările și progresul elevilor cu ADHD cât și  să le 

adapteze în funcţie de cerinţele educaţionale și de performanţa acestora; 

Să aibă o abordare integrată(în predare,sarcini de lucru,metode de evaluare) în urmărirea obiectivelor 

educaţionale și  să utilizeze metode didactice adecvate; 

Să urmărească dezvoltarea unor abilităţi și reducerea/eliminarea unor comportamente problematice ,să 

cultive plăcerea de a învăţa și angajarea copilului în interacţiuni sociale pozitive; 

Să  încurajeze și să recunoască fiecare realizare a elevilor cu ADHD, valorificând contribuţia acestora la 

lecţie; 

Să  asigure o evaluare continuă și să încerce să seinformeze cu ajutorul familiei cu privire la activităţile lor 

extrașcolare care pot influenţa performanţa acestor elevi; 

 Să trateze cu empatie situaţiile de neînţelegere sau greșelile pe care elevii cu ADHD le fac în timpul 

activităţilor de învăţare din sala de clasă. 

 Să chestioneze metode didactice atunci când elevii cu ADHD nu înregistrează progresul așteptat;să 

apeleze la diferite categorii de experţi atunci când eforturile sale se dovedesc a nu fi suficiente; 

Să se informeze și formeze în domenii relevante educaţiei copiilor cu astfel de deficienţe; 

Să comunice cu echipa managerială a școlii pentru corectarea/dezvoltarea unor politici educaţionale 

adecvate la nivelul unităţii școlare și asigurarea tuturor resurselor necesare educaţiei elevilor cu ADHD 

      O clasă care include copii cu ADHD trebuie: 

Să asigure un spaţiu și o atmosferă de lucru adecvată nevoilor copiilor cu deficit de atenţie;să compenseze 

un mediu familial uneori problematic prin existenţa unui personal calificat, prin consecvenţa unor 

intervenţii și prin resurse didactice adecvate; 

Să promoveze în mod explicit politici de incluziune și să iniţieze activităţi/strategii de sprijin specific 

pentru această categorie de elevi; 

Să practice atitudini positive și să identifice eventualele surse de discriminare , indiferent de natura 

acestora. 

Să investigheze în mod regulat și sistematic opiniile elevilor cu ADHD cu privire la integrarea lor în 

comunitatea școlii cât și cele ale părinţilor și tutorilor; 

Să   creeze diferite canale de comunicare prin care atât elevii cu ADHD cât și membrii familiilor acestora 

să își poată exprima anumite opinii participle activ la procesele de decizie ale clasei; 

Să   identifice și să dezbată cazurile în care intervenţiile care urmăresc nevoile elevilor cu ADHD pot să 

afecteze negative situaţia celorlalţi elevi din clasă; 
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 Să dezvolte un sistem de verificare a eficienţei activităţilor specific managementului clasei și a impactului 

acestora asupra elevilor cu ADHD. 
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EDUCAȚIA INTERCULTURALĂ – INTEGRAREA MINORITĂȚILOR ÎN SISTEMUL DE 

ÎNVĂȚĂMÂNT ROMÂNESC 

 

Prof. PINTEA CRISTINA 

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

 

 O caracteristică de bază a societății zilelor noastre o reprezintă diversitatea, o formă care vizează 

diferențele dintre oameni ca ființe individualizate, dar și cele care apar între diverse grupuri cu etnii diferite. 

Existența unor identități multiple, a valorilor, tradițiilor, obiceiurilor și a modului de relaționare între 

indivizi sau grupuri diferite, impun necesitatea abordării unei educații din perspectiva interculturalității. 

Aceasta presupune o abordare pedagogică a diferențelor culturale, evitându-se tendința de accentuare a 

unor valori specifice unei culturi în defavoarea alteia. Educația interculturală are la bază principii clar 

stabilite precum: integrarea în spațiul educațional a minorităților și a specificității spirituale, învățarea 

conviețuirii, evitarea stereotipiilor și a prejudecăților, promovarea valorilor democrației și a 

multiculturalității. Dezvoltarea abilităților de comunicare interculturală presupune învățarea acestora atât 

în cadrul organizat (educația formală), cât și prin activități specifice educației non-formale și informale. 

 Prin diversitate trebuie să înțelegem complexitatea și să încercăm realizarea unei comunități 

solidare, integrate, grație diferențelor ce îi sunt caracteristice. In cadrul activității interculturale au loc 

numeroase discursuri referitoare la drepturile omului. Unul dintre cele mai elementare drepturi este 

toleranța. Fără toleranță nu este posibilă o educație interculturală. 

 Semnificațiile variate ale interculturalității se studiază prin prisma diferitelor aspecte cum ar fi: 

identitatea, diferența și noua cetățenie; varietatea culturală; imigrarea și emigrarea; limba naționala ca a II-

a limbă de studiu; dialogul interconfesional. Multicultura înseamnă coexistența în același teritoriu a unor 

grupuri entice diverse, în acest sens se impune găsirea unor soluții de integrare interculturală al acestora. 

În domeniul educativ, pentru că la acesta ne referim, există modalități pentru a gestiona coexistența între 

cultura majorității și cea a minorităților. Tipologia educației interculturale este alcătuită din procese de 

învațare care duc la cunoașterea altor culturi și formarea, prin comparare, a unor atitudini de deschidere și 

dialog. A cunoaște o altă cultură înseamnă a sesiza aspectele ce o fac diversă de a noastră și îmbogățirea 

propriei culturi prin înțelegerea diferențelor ca valori, o componentă esențială care ar trebui exploată în 

cadrul școlii românești prin promovarea capacității de conviețuire constructivă în contextul cultural și 

social variat. Acest obiectiv se referă nu doar la acceptare și respect pentru alte culturi, ci chiar 

recunoașterea identității culturale a minorităților, încercarea zilnică de dialog, înțelegere și colaborare. 

 Școala reprezintă mediul fundamental pentru educarea viitorilor tineri, îndepărtând și prevenind 

prejudecăți din trecut și chiar cele prezente, ce pot conduce spre rasism, dezvoltând conceptul de respect, 

dialog, acceptare, toleranță, comparare, pace. Profesorul poate organiza tot felul de activități cu elevii unei 

clase pentru a realiza o deschidere interculturală în ceea ce privește integrarea copiilor minoritari prezenți 

în acel colectiv. Astfel: participarea la evenimente culturale, la sărbatori și la activități artistice locale, 

organizarea unor activități (jocuri în echipă) care pun în evidență identitatea fiecărui copil care este în 

același timp asemănător cu ceilalți sub numeroase aspecte și diferit, specific, original sub alte aspecte. 

Copilul trebuie educat să respecte propriile valori culturale, dar și ale altor națiuni, precum și că 

nimic nu justifică ideea superiorității unuia sau altuia dintre popoare. Educația interculturală promovează  

atitudini tolerante, deschise,  de acceptare și înțelegere firească a raportului eu-celălalt și a noțiunii de 

străin, recunoașterea și respectarea diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a relațiilor de egalitate 

între oameni și nu prin aplicarea noțiunii de superior-inferior între elevii unei clase, școli etc. 

Implementarea unor programe pentru copii rromi, dar și de alte naționalități care să faciliteze 

accesul în instituțiile de tip școlar și nu numai, a dovedit o deschidere din partea autorităților spre integrarea 

acestora în comunitate, însă trebuie să existe și un răspuns favorabil din partea persoanelor implicate pentru 

o bună cooperare la toate planurile. 
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Se impune în plan educațional, adoptarea unor strategii eficiente de realizare a educației interculturale 

axate pe diverse domenii: 

➢ pătrunderea diversității etnice și culturale în tot mediul inconjurător; 

➢ prețuirea diversității; 

➢ întărirea și afirmarea propriei identități; 

➢ introducerea conținuturilor etnice și a diferențelor culturale în toate formele de învătământ; 

➢ recunoașterea sărbătorilor și a festivităților specifice grupurilor etnice ; 

➢ reflectarea variatelor realități socio-culturale în lecturi, povestiri, compoziții muzicale și 

plastice; 

➢ folosirea în învățare a experiențelor diferite; 

➢ recunoașterea succeselor și a contribuțiilor membrilor unui grup; 

➢ antrenarea tuturor copiilor în studiul continuu al comunității locale; 

➢ interpretarea succeselor și a performanțelor unor copii din perspectiva valorilor unui grup; 

Cadrul didactic trebuie să manifeste interes pentru promovarea tuturor elevilor indiferent de 

numărul elevilor minoritari – într-o măsură egală – fără a face discriminări, astfel, el constituind model 

pentru ceilalți elevi va creea o atitudine corectă, de respect, pe care o va transmite și acestora. 
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ASPECTE NONFORMALE ÎN ACTIVITATEA DIDACTICĂ LA CICLUL PRIMAR 

DIN LICEELE DE ARTE / MUZICĂ 

 
Prof. înv. primar TUDOSE ELENA 

LICEUL DE ARTE „BĂLAȘA DOAMNA” TÂRGOVIȘTE 

 

 
 Educația nonformală reprezintă un concept apărut destul de recent la noi în țară, prin anii '60, ca o 

completare a educației formale realizată în instituțiile de învățământ de tip școală. Definită drept „o acțiune 

organizată în afara sistemului școlar, prin care se formează o punte între cunoștințele predate de profesori 

și punerea lor în practică”7, educația nonformală presupune o nouă abordare a învățării, complementară 

celei inițiale, pusă în aplicare prin activități practice, plăcute și motivante. Printre caracteristicile acestui 

tip de educație amintim caracterul voluntar și practic, astfel că elevul se bucură de libertatea de alegere fără 

a fi recompensat financiar sau prin note, nu se aplică sancțiuni privind absențele, scăderea notei la purtare 

etc. Înlocuind teoria cu practica, activitățile nonformale sunt extrem de apreciate și, în același timp 

motivante pentru copii, prin acest mijloc ei găsesc atractiv să contribuie la buna desfășurare a lor și astfel 

să asigure finalitatea și succesul, primind recompense și distincții: premii, diplome, certificate etc.  

Modul de desfășurare este unul organizat, coordonat de către învățător și / sau profesor, care 

îndeplinește un rol secundar, prin comparație cu cel de la clasă și completat în cea mai mare parte de aportul 

personal al elevilor caracterizat prin spontaneitate, creativitate, improvizație, sensibilitate, imaginație ș.a. 

Acest cadru permite utilizarea unor metode interactive și diversificate (jocuri de rol, activități de timp liber, 

dezbateri, jocuri de improvizație, activități muzicale), diferite de cele specifice educației formale, care 

conduc la obținerea efectului scontat prin însușirea de cunoștințe și aptitudini noi și, mai ales la folosirea 

acestora în practică. În ajutorul profesorilor vin astăzi, din ce în ce mai mult, anumite organizații 

specializate în derularea de activități nonformale (Ong-uri, centre de educație și formare profesională, 

asociații pentru elevi și tineri, teatre, muzee, instituții artistice) care oferă o serie de propuneri cu reale 

avantaje spre orientarea celor interesați, precizăm: experiența personală, oportunități, noi perspective, 

libertate foarte mare de exprimare a propriilor idei, schimb de informații cu alți parteneri și cel mai 

important, asimilarea informațiilor care corespund nevoilor, dorințelor și necesităților proprii.  

Specificul educației nonformale se bazează pe accesibilitate la orice vârstă, oricui dorește și este 

interesat, este caracterizată de adaptabilitate, nu impune restricții sau condiționări și contribuie în mod 

direct la dezvoltarea personală și implicit, la cea profesională. Educația nonformală nu urmează un sistem 

ierarhizat și poate fi diferită ca durată, fără a implica în mod obligatoriu certificarea rezultatelor învățării.  

În sistemul actual de învățământ din țara noastră se insistă pe dezvoltarea de proiecte 

extracurriculare și pe inițierea unor activități de tip nonformal care să diversifice aria de învățare, dar și să 

ofere un interes crescut pentru asimilarea informațiilor în rândul beneficiarilor. Problematica tot mai 

dezbătută a tipurilor de educație și a complementarității acestora, cât și faptul că persoana învață în cele 

mai diferite contexte (la școală, acasă, în grupul de prieteni, prin joc, prin interacțiunea cu alte persoane 

etc.) au condus la concretizarea unor inițiative la nivel național. În acest sens, Ministerul Educației a propus 

programul „Să știi mai multe, să fii mai bun”, cunoscut și sub denumirea de „Săptămâna altfel” sau „Școala 

altfel” în care se acordă importanță derulării unor acțiuni specifice educației nonformale caracterizate prin 

excursii, vizite, deplasări în scop documentaristic, de cercetare, participări la evenimente culturale și 

artistice, activități de voluntariat etc. „Școala altfel” permite crearea de parteneriate între școli și diferite 

instituții sau organizații cu rol important în acest segment. În cadrul acestei inițiative se pot menționa o 

serie de beneficii care constau în: diversificarea tipurilor de activități preferate de către elevi, o modalitate 

mai eficientă de explorare a intereselor acestora, implicarea unor parteneri sociali alături de școală în 

 
7 http:// dezbatemromania.ro 
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inițierea unor astfel de activități care conduc către un scop final axat pe promovarea educației dincolo de 

predarea în manieră tradițională, la clasă.  

Educația nonformală a devenit treptat un mijloc de suplimentare a educației formale. Școala își 

lărgește sfera spre acest tip de activitate prin parteneriate cu societatea civilă, comunitatea locală și instituții 

sociale sau culturale. Activitățile pot fi diverse în funcție de modul și cadrul de desfășurare, amintim: 

cercuri pe discipline, competiții, expoziții – organizate în afara clasei / școlii; spectacole, excursii, 

conferințe, cluburi, dezbateri – în afara școlii. Deasemenea, trebuie să menționăm și existența unor 

programe de educație nonformală: Comenius, Erasmus (programe europene pentru tineret); vizite de studiu 

în țară și străinătate; ateliere de muzică, pictură, fotografie etc. și tabere pentru elevi.  

În cele ce urmează vom restrânge aria prezentării și vom face referire la activitățile nonformale 

caracteristice învățământului muzical din ciclul primar. Prin specificul domeniului de pregătire, muzical în 

cazul de față, activitățile nonformale sunt o componentă esențială în vederea pregătirii artistice a elevilor 

și a dezvoltării personale, motiv pentru care susținem implicarea în acțiuni de acest tip, conștienți de 

impactul în sens pozitiv și motivația extraordinară a copiilor de participare la programele extrașcolare 

respective. Vom preciza de la început că activitățile de tip nonformal nu sunt organizate pe grupe de vârstă, 

ele pot fi continuate și la celelalte nivele de învățământ și pot fi imbunătățite ca urmare a experienței și 

maturității elevilor.  

În cadrul pregătirii muzicale a elevilor din ciclul primar, programa școlară propune studiul unui 

instrument muzical și elemente de teorie și solfegiu, fără să se țină cont de nevoile copilului de a cânta 

vocal într-un grup sau cor. Acest inconvenient ne-a determinat să inițiem un program de tip nonformal, 

intitulat „Învățăm, să cântăm!” care să suplinească acestă lipsă din orar a lecțiilor de cântare în colectiv. 

Inițiat dintr-o necesitate, programul s-a dovedit un excelent „motor” pentru dezvoltarea instrumentului 

„voce”, pentru însușirea unor tehnici de emisie vocală (respirație), dicție și pronunție corectă a cuvintelor, 

cultivarea sensibilității, creativității și imaginației în conceperea unor elemente coregrafice potrivite cu 

mesajul literar al cântecelor, însușirea unor elemente de comportament scenic în timpul desfășurării unor 

serbări, spectacole și concursuri, coordonarea muzicală în raport cu indicațiile dirijorale, sunt numai câteva 

din avantajele reale ale acestui proiect de care se bucură copiii. Entuziasmul cu care s-au realizat repetițiile, 

profesionalismul și dorința de perfecțiune s-au dovedit a fi „uneltele” de bază în pregătirea artistică a 

repertoriului pe care grupul vocal „Fluturașii” l-a prezentat în spectacole și concursuri. Finalitățile acestui 

program sunt numeroase, de la protocoale și parteneriate încheiate cu instituții publice unde copiii au oferit 

momente muzicale marcând diverse evenimente (sărbători religioase, naționale sau cu specific local), 

acțiuni de voluntariat, spectacole caritabile („Dăm o șansă vieții” la Hotel Nova Târgoviște ș.a), activități 

de promovare a ofertei educaționale a liceului în grădinițe, culminând cu participările în competiții 

specifice (Festivalul Internațional „Intermezzo”, București) unde grupul vocal obține premii importante. 

Instituțiile publice care s-au implicat în asigurarea promovării activității muzicale a corului de copii sunt: 

Poliția Târgoviște, Jandarmeria, Prefectura, Protecția Copilului, Fabrica de înghețată Cicom, M.rea 

Stelea și M.rea Dealu, Protoeria Târgoviște, parteneri activi cu care am încheiat contracte de colaborare 

și care ne asigură prezența în programele artistice menite să aducă valorile artei la un nivel înalt și să le 

facă cunoscute pe plan local și nu numai. În ceea ce privește prezența în competițiile specifice, menționăm 

preocuparea constantă, ca urmare a pregătirii muzicale a elevilor din școlile de arte, de a participa la 

concursurile de specialitate, un tip de activitate nonformală extrem de motivant pentru copii, prin 

intermediul căruia își pot măsura nivelul de cunoștințe în raport cu ceilalți candidați și vor putea să 

stabilească ierarhia în atingerea performanței. Concursurile de specialitate reprezintă, în opinia noastră, cel 

mai important factor în dezvoltarea personală și profesională a elevului, un tip de activitate nonformală cu 

reale satisfacții în rândul beneficiarului, care implică un efort susținut din ambele părți (profesor – elev) 

prin derularea unor activități de pregătire suplimentară la un grad superior celei desfășurate la clasă ca 

urmare a voinței elevului de a-și testa aptitudinile în raport cu alții și recompensat la final cu premii, 

distincții etc. 
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Precizam anterior implicarea în activități de tip voluntariat, cercuri literare / artistice și vizite / 

excursii de documentare, alte categorii de acțiuni specifice educației nonformale, atractive pentru copii, 

care au rolul de dezvolta spiritul civic, aptitudinile artistice și interesul pentru noutate, cercetare, 

cunoaștere. Nu sunt activități care să se încadreze doar în specificul vocațional al școlilor de profil, ele pot 

fi generalizate în orice instituție de învățământ și chiar se dovedesc accesibile și utile copiilor care, în felul 

acesta, vor fi stimulați să își aducă aportul personal în reușita acesteia, contribuind astfel la dezvoltarea 

personalității, a comunicării în grup, la stabilirea de relații de prietenie între participanți, la constituirea de 

cercuri ale elevilor care să propună noi proiecte. În acest fel sunt gândite și organizate taberele pentru elevi 

care propun o serie de activități diversificate pe domenii extinse, foarte utile pentru copii în sensul că oferă 

posibilitatea acestora de a acționa în aceeași direcție cultivând spiritul de echipă, de colaborare, de 

întrajutorare etc. și în același timp de a petrece timpul liber (în special vacanțele) într-un mod plăcut, 

distractiv și relaxant.  

Activitățile nonformale desfășurate în clasele primare sunt necesare ca o alternativă la tentațiile 

oferite de tehnologia modernă de astăzi, copilul trebuie de acum să găsească ocupații bine-intenționate, în 

acord cu cerințele de dezvoltare personală care să îi trezească interesul și pasiunea de a-și petrece timpul 

liber. Deasemenea, recomandăm activitățile sportive, deplasările la concerte și spectacole de muzică clasică 

pentru copii, sau orice tip de evenimente adresate și potrivite vârstelor mici.  
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How the Grinch Stole Christmas- a wonderful Christmas class activity 

 
prof. Popescu Luiza 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța 

 

 

In today’s fast-paced modern world where consumerism is part and parcel of the global economy, 

almost everything has become commodifiable and this includes goods, workforce, lifestyles etc. Yet, this 

commodification becomes striking and even stifling at Christmas time, when the larger and smaller 

companies alike stop at nothing in their pursuit of profit. 

 Certainly, many would argue that this would not happen if there were no consumers eager to 

purchase the latest ‘perfect’ gifts or products meant to bring them greater happiness. As Hayden and el-

Ojeili stated: “A related aspect of this is the idea that commodities are turned into objects of devotion, that 

they are fetishized. That is, extraordinary desires and hopes of fulfilment are invested in commodities, and 

these commodities acquire a magic power that disguises the essential point that it is we, collectively, who 

have created these products, that these products have no life independent of the persons responsible for 

their creation.” (142)  

Thus, consumers instill life in the products they buy, becoming enmeshed in the materialistic 

whirlpool of life that makes them want to buy more and more. Furthermore, the danger is that, as Elliott 

and Lemert remarked, individuals replace human relationships with commodities: “The more we come to 

define our lives in terms of consumption, the more this immense market of possibilities begins to undermine 

the very objective conditions by which people experience their own needs and desires, let alone our 

capacities to make meaningful emotional connections with each other.” (38)  

Consequently, the short-lived happiness of purchasing the latest gadgets or trendiest clothes should 

be replaced by something more meaningful, more lasting and more profound. It is true that people should 

be well-fed, well-dressed, well-provided for but my point is that all these have gone too far in the sense 

that people are so engrossed in acquiring things for the sake of them that they have lost sight of their 

humanity and emotional connections. This becomes quite apparent at Christmas, which (in the latest years, 

at least) has turned into a profitable business and into a chase for the perfect gift that people think makes 

Christmas. 

Both the commercial and the spiritual side of this very holiday are wonderfully captured in the 2000 

film “How the Grinch Stole Christmas”, starring Jim Carrey. The film starts by presenting the out-of-

control festivities in Whoville, with the presents and carols and the competitive light decorations of the 

houses. Everything is exaggerated out of proportions making the viewer partly sympathize with Grinch 

who wishes for the holiday to be over soon. That is why Grinch sets his mind on ruining Christmas for the 

Whos by stealing all their presents, decorations and Christmas trees. However, when Grinch finally 

accomplishes all that and carries the whole loot on top of the mountain where he lives, he is surprised to 

see all the Whos gathered around the big Christmas tree in the centre of Whoville joining hands and singing 

carols. 

 It is at this point that Grinch realizes that he hasn’t stopped Christmas at all but has, in truth, helped 

the Whos regain the sense of community and the joy of sharing their goods with the neighbours, thus 

making them realize what the holiday is really about. As Grinch himself says “Maybe Christmas doesn’t 

come from a store, maybe Christmas, perhaps, means a little bit more”. This illuminating moment triggers 

his change of heart and consequently Grinch starts feeling, thus happily joining the celebrations as well as 

sharing his house and food with all the Whos.  

The conclusion of the film falls not on the external, materialistic side of things, but on the inner joy 

of sharing the holiday with the community and becoming more open to each other. The Grinch could be 
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likened to a citizen who has become fed up with the exaggerated importance placed on gifts and superficial 

celebrations of the holiday. Of course, in the beginning Grinch does not do it out of love and compassion 

for the Whos but out of envy since he was not included in the celebrations. But in the end, he has a change 

of heart (literally his heart becomes three times bigger) and he realizes that there is something more to the 

holiday of Christmas, something more meaningful that even the Whos have forgotten about. 

As far as I am concerned this is a wonderful story for children and grown-ups alike that teaches us 

that once we discard the wasteful materialism, we might actually enjoy the Christmas holiday for real and 

indulge in the true Christmas spirit. Of course, we should not all turn into grumpy Grinches who dismiss 

holidays but we should keep a balance between offering meaningful presents and heartfelt wishes and 

celebrating Christmas with a kind heart. 

This film could be wonderfully used as a starting point for speaking or writing activities for middle 

school as well as high school students. After watching the film together with your students, you could ask 

them a series of questions to make them think about the message of the film. For instance, some of the 

questions may focus on what they think about Grinch, about Cindy Lou, about the citizens of Whoville. 

They could think of as many adjectives as possible to describe the main characters. Furthermore, they could 

be asked to describe the preparations the Whos make before Christmas and compare these preparations to 

those happening in their own families before this celebration. Students can also be asked to share their own 

ideas about what Christmas means to them and what is the best way to celebrate this holiday. Older students 

can be asked to write an essay about the message of the film and the significance of Christmas as presented 

in the film.  

The film could also be used to activate the vocabulary related to Christmas, since students can be 

asked to name all the things and objects they can associate with Christmas and they can see in the film. In 

conclusion, the film offers a wealth of ideas that any resourceful teacher can draw upon for a successful 

and fun Christmas activity.  
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INTELIGENȚA ȘI TEHNOLOGIA INFORMAȚIONALĂ  

 

Prof. Nastia Ungureanu 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

Termenul inteligenţă provine de la latinescul “inteligere”, care înseamna a relaţiona, a organiza 

sau de la “interlegere” , care presupune stabilirea de relaţii între relaţii. „Inteligenţa” sau „aptitudinea” 

sunt concepte întâlnite fregvent în viaţa de zi de fiecare zi,utilizate pentru a descrie diferenţele dintre 

oameni şi pentru a explica comportamentul lor. Termeni precum „deştept” „isteţ” „ greu de cap” sunt 

folosiţi ca etichete pentru unele categorii de oameni. Dar în ciuda fregvenţei acestori termeni în limbajul 

cotidian, stabilirea unei definiţii  precise a inteligenţei,  cu care  sa fie de acord toţi psihologii este un lucru 

foarte dificil.Unele dintre cele mai cunoscute definiţi ale inteligenţei sunt următoarele: 

 „Aptitudine de gândire abstractă” ( Terman 1921 ); 

 „Aptitudine cognitivă generală înăscută” ( Burt 1955 ); 

 „A aprecia corect, a înţelege corect, a raţiona corect ” ( Binet şi Simion 1905 ); 

 „Activitatea inteligentă constă în înţelegerea esenţialului unei situaţii şi formularea unui răspuns 

adegvat” ( Heim 1970 ). 

Unele dintre primele definiţii considerau inteligenţa ca o entitate – ceva din care unii au mai mult, iar alţi 

puţin. Estes (1982) sugera ca inteligenţa este proprietatea comportamentului, determinată atât de activitatea 

cognitivă cât şi de structurile motivaţionale. 

Verhon ( 1969 ) şi Sternberg ( 1984 ) argumentau că orice definiţie a inteligenţei trebuie să ţină seama de 

contextul cultural în care este aplicată. Ceea ce intr-o anumită cultură este considerat un comportament 

inteligent, în alta poate fi mai puţin sau deloc apreciat. 

      Teorii asupra inteligenţei. Teoria inteligenţelor multiple a lui Howard Gardner.  

Teoria lui Gardner (1983 ) are la bază atât rezultatele obţinute prin testări cât şi cercetări de 

neuropsihologie. 

Există şapte tipuri de inteligenţă si anume: 

- lingvistică (aptitudine legată de limbaj, cititul, scrisul, vorbirea) W.Shakespeare, E. Dickinson; 

- logico-matematică ( aptitudini numerice ) Leonardo da Vinci, I. Newton, Marie Curie; 

- spaţială ( capacitate de a înţelege relaţiile în spaţiu, ca în conducerea maşinii sau şah ) Leonardo da 

Vinci, Michelangelo; 

- muzicale ( capacitate de a cânta cu vocea sau la un instrument ) Mozart, E. Fitzgerald; 

- kinestezică ( folosirea corpului, ca în dans sau atletism ) Muhammad Ali, F.M. Alexander; 

- interpersonală ( capacitatea de a-i înţelege pe ceilalţi şi de relaţionare ) Mahatma Gandhi, N. 

Mandela, Regina Elisabeta I; 

- intrapersonală  ( capacitate de autocunoaştere ) Maica Tereza. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa lingvistică 

 

Aşa cum tipografia a revoluţionat invăţatul şi gânditul în secolul al 15-lea, aşa a creat şi calculatorul 

o revoluţie similară astăzi. De-a lungul reţelelor de calculatoare şi a bazelor de date din întreaga lume 

studenţii au acces direct la informaţia curentă. În fiecare domeniu de cunoaştere, sistemele 

educaţionale se transformă deoarece atât studenţii si profesorii învaţă să folosească tehnologia 

multimedia. Copiii care încă nu ştiu să scrie şi să citească scriu poveşti cu ajutorul unor programe care 

în unele cazuri le recitesc studenţilor ceea ce scriseseră. Noi programe permit copiilor să scrie sau să 

insereze grafice în texte gen rebus  precum “Wings of Learning” , “Muppet Slate”. Alte programe cum 

sunt “Pine Artist and Creative Writer” de la Microsoft fac posibilă formatarea proiectelor de scris în 

diferite forme, să scrie cuvinte în diferite mărimi şi formeze şi să acompanieze cu diferite efecte 
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sonore. Aceste programe sunt foarte motivante atât pentru scriitorii începători cât şi pentru cei 

avansaţi. 

 Numărul crescând de programe user-friendly fac posibil să combine informaţia în diferite forme, 

incluzând cuvinte, imagini şi sunete. Studenţii pot acum să înregistreze, să sorteze şi să intersecteze 

informaţii, notiţe, bibliografii şi să creeze raporturi multimedia pentru a crea o aventura a învăţării. 

Profesorii pot să-si dezvolte propria “magazie” de cursuri, să creeze baze de date care să lege 

documente, să prezinte prezentării preprogramate cu suport video, si sa-şi imbogăţească cursurile cu 

un surplus de tehnologie descris in capitolele celorlalte tipuri de inteligenţă. 

 Calculatorul încurajează studentii să-şi revizuiască si să-şi rescrie compunerile şi astfel sa-şi 

dezvolte o  mai mare fluenţă si un stil mai eficient. Recopiind de mână sau tastând adesea inhiba 

corecţia şi revizuiurea, dar calculatorul adesea facilitează aceste procese  îi dau studentului un mai 

mare simţ al controlului asupra a ceea ce scrie. Când studenţii îşi văd lucrarea într-un format cu aspect 

profesional devin mai interesaţi de studiul şi măiestria mecanicii care îi va da strălucirea finală. Unele 

dintre cele mai importante programe de procesare de text sunt Microsoft Word, Word Perfect, şi Ami 

Pro pentru Windows. 

 Învăţarea tastatului în şcoala primară de astăzi este la fel de important ca şi scrisul cu stiloul, şi a 

învăţa sa foloseşti un procesor de text este la fel de important pentru studenţi ca şi a învăţa să tasteze. 

Copiii sunt încurajati să folosească aceste posibilităţi în comunicare şi colaborare cu studenţii aflaţi la 

depărtare pe o varietate de proiecte, prin intemediul unui numar crescând de reţele electronice. 

Telefoanele şi modem-urile esenţiale acestor procese ar trebui să fi echipamentul standard al oricărei 

clase. 

 Dezvoltarea abilităţilor lingvistice pentru întreaga populaţie pot fi catalizate de noi unelte 

electronice remarcabile pentru accesarea si prelucrarea informaţiei si comunicaţiilor, învăţarea,  şi 

dezvoltrea inteligenţei la un nivel fără precedent. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa logico-matematică 

 

 Inteligenţa logico-matematică poate fi exersată sau dezvoltată de-a lungul multor tipuri noi şi 

provocatoare de tehnologii multimedia. Studenţii de orice nivel de abilitate pot învăţa foarte eficient de-a 

lungul unor programe software interesante care oferă un feedback imediat şi merg mult departe peste 

exerciţiu. Multe dintre acestea oferă oportunităţi de exercizare şi dezvoltare  a unor abilităţi de gândire de 

ordin superior esenţiale în rezolvatul problemelor. În ceea ce urmează sunt câteva exemple dintre multele 

programe care sunt acum pe piaţă. 

 “Millie’s Mathhouse” de la Edmark’s este un program minunat şi plin de succes care introduce 

numerele şi conceptele  matematice copiilor preşcolari sau de la şcoala primară. Este plin de culoare, sunet, 

muzica şi grafice şi lucrează prin intermediul unui ecran de contact. Copii sunt introduşi în conceptele 

matematice esenţiale în vreme ce ei operează cu insecte animate, opereaza un cuptor virtual sau fac forme 

cu animale care vorbesc. În vreme ce ei explorează şi descoperă, copiii învaţă despre numere, forme, 

mărimi, tipare si rezolvarea de probleme. 

 Pentru elevii din ciclul primar, programul “Math and More” de la IBM introduce elevilor tipare, 

relaţii, geometrie, probabilităţi şi statistică prin intemediul unor materiale printate sau video foarte 

motivatoare. 

 “Geometry, Physics and Calculus” de la Broderbund face anumite subiecte abstracte şi adesea 

dificile mai concrete şi uşor de înţeles în timp ce studenţii manipulează grafice colorate. “The Physics of 

Auto Collisions” si “The Tacoma Narrows Bridge Collapse” folosesc evenimente reale pentru a face 

legătura cu fizica şi cu aplicaţiile practice. În timp ce studenţii analizează evenimentele reale în termeni 

ştiinţifici şi matematici, pricipiile fizicii devin mai pline de înţeles şi mai relevante. 

 Una din primele aventuri, “Rescue at Boone’s Meadow” prezintă sarcina de a transporta un vultur 

grav rănit la un veterinar aflat la 100 km distanţă cât de repede posibil. Din cauza terenului dificil elevii 
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trebuie să găsească o combinaţie optimă a folosirii unui camion, avion, sau escaladare, luând în considerare 

şi combustibilul, greutatea şi diferitele puncte de start. Studenţii folosesc o combinaţie de discuri video de 

acces aleatoriu, harţi şi calculatoare pentru a genera soluţii alternative. Elevii din clasa a cincea de abilitate 

medie au fost fascinaţi de această sarcină şi au fost motivaţi să-l rezolve cu soluţii care necesită peste 15 

paşi. 

 “Learn Smart” este un nou software care apreciază punctele tari şi slăbiciunile şi oferă strategii 

pentru a mări puterile intelectuale. Este potrivit studentilor de toate nivelele. 

 Un număr de jocuri recreaţionale au de asemenea mult de oferit în ceea ce priveşte noi provocări 

intelectuale. De exemplu, “Lost Mind of Dr. Brain” de la Sierra pune la lucru întreaga inteligenţă prin 

intermediul unor puzzle-uri şi activităţi de rezolvare a problemelor. Abilităţile logice şi matematice, 

gândirea anticipativă si luarea rapidă de decizii, gândirea simbolică, raţionarea eficientă, şi alte procese de 

gândire de ordin înalt sunt prelucrate în timp ce jucătorii întâlnesc o varietate de provocări neaşteptate. În 

timp ce recunosc melodii puse invers, sparg coduri, navighează prin labirinte, folosesc diferite sisteme de 

recuperare pentru a găsi fişiere amestecate, şi manipuleaza şi rotesc imagini mentale, jucătorii primesc “un 

masaj total pe creier”. Ei au opţiuni de a juca pe câteva nivele de dificultate şi când sunt folosite în clase 

profesorii pot opta să urmeze cu activităţi relaţionate pentru a se asigura ca transferul de abilităţi va avea 

loc neîntrerupt. 

Scopul acestor cercetari este sa demonstreze că învăţatul şi gânditul sunt întotdeauna situate în context, că 

a şti si a face sunt foarte putenic legate, şi drept rezultat, acele activităţi autentice de învăţare şi experienţa 

directă produc oportunităţi bogate unui mod de învăţare reuşit. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa kinestezică 

 

Învăţatul prin intermdiul tehnologiei este extrem de activ şi procesul interactiv  când e folosit 

corespunzător. Computer-ele se bazează foarte mult pe coordonarea vizuală, pe tastatură şi folosirea 

mouse-ului pentru a putea opera. Activitztea kinestezică întăreşte învăţatul şi face din elev un participant 

activ la procesul de învăţare. 

Popularitatea jocurilor video se datorează dăruirii totale a jucătorului şi raspunsului fizic extrem de abil la 

provocare. Jocuri precum “Pong” şi “Breakout” erau printre primele care să demonstreze atracţia pentru 

acest tip de tehnnologie. Mai târziu, “Tetris” a fost proiectat de Alexey Pajitnov, matematician rus, 

cercetator în domeniul inteligenţei artificiale. Necesită luarea rapidă de decizii şi coordonarea ochi-mână, 

o dată cu testarea rapidă a ipotezei. În mod indubitabil, acest gen de provocări de acţiune la “pachet”  sunt 

cele care atrag elevii care în alt mod s-ar plictisi la ore chiar dacă necesită acelaşi tip de gândire spaţială şi 

logică. 

“Electronic Field Trips”, chiar dacă nu au vreo legătură cu corpul fizic, îi fac totuşi pe studenţi să se simtă 

ca şi când ar explora fundul mării sau s-ar afla în interiorul unui vulcan în timp ce-i acompaniază pe 

cercetători oriunde vor să meargă. Recent, clase de elevi, legate electronic la exploratorii care investigau 

plăcile tectonice din adâncul Mediteranei au fost capabili să comunice cu oamenii de ştiinţă, să pună 

întrebări, sau să ceară vizionarea unor suprafeţe sau obiecte mai îndeaproape.  

Tehnologia multimedia include, de asemenea multa activitate fizică. În vreme ce informaţia este strânsă de 

la bazele de date, cărţi şi fotografii, şi noua informaţie este generată pe calculator, şi, în sfârşit, când ea 

toată este pusă laolaltă electronic prin intermediul unor programe hypermedia, cum este HperCrd sau 

LinkWay. Nu mai este nevoie să spunem că producţia de filme sau programe de dans include şi prelucrează 

inteligenţa kinestezică. 

Shirley Ririe şi Joan Woodbury de la compania de dans Ririe-Woodbury au găsit noi metode de folosire a 

tehnologiei în predarea dansului. Ele amplifică dansul cu imagini generate pe calculator sau au o camera 

video care editează instantaneu o lectie în timp ce poriectează versiunea editată pe ecranul din spatele 

dansatorilor. Acest gen de colaborare între coregraf, apratul de înregistrat şi dansatori creează o nouă formă 
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de dans. Producţiile dramatice folosesc de asemenea aceste combinatii ale tehnologii şi activităţi fizice. De 

exemplu, într-o producţie recentă a piesei MacBeth, o hologramă a apărut simultan cu actori pe scenă. 

Într-o vreme în care tehnologia te poate transforma foarte uşor într-un observator pasiv sau numai un 

receptor de informaţie, este nu numai posibil, dar şi esenţial pentru elevi/studenţi să se angajeze activ în 

procesul de învăţare, aşa cum demonstrează exemplele precedente. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa vizual-spaţială 

 

Elevii din ziua de azi au crescut uitându-se la televizor şi sunt extrem de bine orientaţi către  învăţarea 

vizuală. Panourile, proiecţiile, si filmele sunt elemente importante ale învăţării. Un rol de suport esenţial îl 

au de asemenea imprimantele si xerox-urile pentru orice activitate academică. Când  sistemele interactive 

sunt de asemenea parte a procesului de învăţare, elevii devin din observatori pasivi gânditori activi. 

De exemplu, aparatul video este folosit ca învăţare activă într-un număr de moduri. În loc să se ruleze un 

program de la început la sfârşit, profesorii pot lua avantajul oprtunităţii de a opri, a da înapoi sau de a relua. 

Oportunităţi frecvente de a discuta ceea ce s-a văzut şi ceea ce o să vadă pot face posibile învăţatul 

anticipatoriu şi participatoriu care sunt critice în procesul educaţional. 

Operate prin intemediul unui aparat video sau a unui monitor TV sau două şi a unui PC, sistemul IVD 

(interractive videodisc) este foarte uşor de folosit şi învăţat. Este îndeajuns de flexibil pentru a încorpora 

alte tehnologii cum ar fi CD-ROM, DVI (Digital Video Interractive), CDI (Compact Disc Interractive) şi 

inteligenţă artificială. 

Perifericele vizuale care amplifică subiectele şi abilităţile de învăţare sunt o parte importantă a claselor de 

învăţare accelerată. În unele şcoli mai noi, întregi panouri electronice pot fi expuse, în altele ecrane uriaşe 

sau monitoare realizează această funcţie. Profesorii şi elevii deopotrivă pot fi implicaţi în crearea de mesaje 

vizuale pentru etalare, folosind materiale provenite, de exemplu, din fişiere documentare sau transmiteri în 

direct prin intermediul unor reţele de calculator. 

Iar la orizont, se află realitatea virtuală care va face ca toate simulările să pălească comparativ. Aflată încă 

la început, această lume generată de calculator oferă metode de învăţare memorabile în noi dimensiuni. Un 

elev poartă o cască care conţine un monitor miniatural, căşti şi o mănuşă electrică. Acest echipament este 

conectat la un calculator care coordonează intrarea senzorială cu mişcarea fizică. Calculatorul 

monitorizează locaţia mâinii cu mănuşa, şi va crea experienţe reale. Unul dintre primele programe a permis 

participantului să meargă pe o strada din Aspen, să observe împrejurimile şi chiar să modifice anotimpurile 

anului. Când participantul ajunge la colţ prin direcţionarea măuşii electronice, se poate întoarce la stânga 

sau la dreapta pentru a explora împrejurimile.  

Deşi aceste instrumente vizual-spaţiale nu sunt esenţiale pentru procesul de învăţare, ele oferă însă mijloace 

motivante să împingă pe elev să înveţe prin exercizarea inteligenţei vizual-spaţiale şi să facă orice subiect 

mai accesibil  unei varietăţi de studenţi. Vor fi de un real ajutor elevilor cu dificultăţi fizice sau cu necesităţi 

speciale. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa muzicală 

 

Dezvoltarea inteligenţei muzicale poate fi amplificată de tehnologie în acelaşi fel în care fluenţa verbală 

este amplificată de procesorul de text.MIDI (Musical Instrument Digital Interface) face posibil să compui 

şi să orchestrezi multe instrumente distincte prin intermediul calculatorului. “Music Writer” de la Pyware 

şi “Music Studio” de la Activision sunt exemple de programe care transformă această magie în realitate. 

“Musicland” de la Menulay a fost folosit cu succes cu copii de până la 3 ani. Acesta permite copiilor să 

compună muzica imediat prin manipularea notelor şi reprezentării grafice a conceptelor muzicale ale 

calculatorului. Un elev poate desena o formă pe ecranul calculatorului pentru a o vedea transformată în 

notaţie muzicală. Elevul colorează dupa aceea notele, cu diferite culori pentru diferite instrumente, după 

care calculatorul reproduce sunetul sintetizat. 
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“Band-in-a-Box” de la PG Software permite elevilor să improvizeze înregistrări ale unor melodii de jazz, 

pop, rock, sau folk cunoscute. De asemenea prezintă şi facilitatea de editare astfel încât elevul poate crea 

propriul stil muzical. Improvizaţiile şi compoziţiile lor pot fi salvate pe un fişier midi şi trimis unui program 

de printare muzicală. 

ATMI(Asociaţia  pentru Tehnologie în Instrucţiunile Muzicale) publică annual un director în care sunt 

listate şi sumarizate toate programele pe calculator existente, videodisc-uri, filme şi discuri CD-ROM, şi 

tehnologie muzicală hardware pe piaţă. Un astfel de sistem de suport tehnologic pentru învăţarea muzicii 

şi a aprecierii muzicii conduce nu numai la propensiune, cât şi la înţelegerea profundă. Dezvoltarea gândirii 

muzicale şi a creativităţii muzicale pot fi astfel îmbogăţite şi expandate. 

Tehnologiile care măresc inteligenţa interpersonală 

 

Studenţii folosesc frecvent tehnologia singuri, şi pentru scopuri cum ar fi remedierea sau explorarea 

personală acest lucru este de preferat. Cercetarea curentă indică, totuşi, că atunci când studenţii folosesc 

calculatoarele în perechi sau în grupuri mici, înţelegerea şi învăţarea sunt facilitate şi accelerate. 

Experienţele de învăţare pozitivă pot rezulta ca studenţii să împartă descoperirile, să se suporte unul pe 

celălalt în rezolvarea problemelor, şi să lucreze în mod colaborativ la proiecte.Sunt multe moduri în care 

tehologia poate fi folosită în clase pentru a mări abilităţile interpersonale. De exemplu, studenţii pot fi 

înregistraţi pe casetă video în timp ce fac o prezentare. În acest mod ei pot să observe expresiile faciale şi 

mişcările corpului pentru a vedea acestea amplifică sau nu eea ce voiua să exprime. Grupurile de studenţi 

pot discuta observaţiile proprii, înţelegând că ar trebui să înceapă şi să termine cu o observaţie pozitivă şi 

că critica trebuie folosită numai în manieră constructivă. 

Abilităţile interpersonale pot fi mărite prin intermediul unor mici grupuri din clasă, ca şi prin reţeaua de 

calculatoare a studenţilor din alte grupe, facultăţi sau ţări.  

Tehnologiile care măresc inteligenţa intrapersonală 

 

Dezvoltarea inteligenţei intrapersonale poate fi facilitată prin folosirea unei tehnoligii de explorare şi 

expandare a minţii umane. Tehnologia oferă mijloacele de urmare a unei linii de gândire în mare 

profunzime ca şi a avea acces aleatoriu la idei divergente. Oportunitatea studenţilor de a face astfel de 

alegeri le poate da controlul asupra dezvoltării lor intelectuale şi de învăţare. 

Deşi cea mai mare parte a tehnologiei folosite astăzi în clase este încă pentru partea practică, mulţi profesori 

găsesc reuşite aplicaţiile de calculator pentru a dezvolta abilităţi de gândire de ordin înalt. Clasele care 

folosesc tehnologia computerizată devin astfel centre de interogare. Studenţii învaţă astfel nu numai să 

folosească bazele de date, cât şi de a-şi crea propria tehnologie pentru a explora şi a-şi dezvolta inteligenţa, 

ei construind astfel “modele mentale” cu care pot vizualiza conexiunile dintre ideile din orice domeniu. 

Deşi sunt separate şi independente tipurile de inteligenţă interacţionează şi conlucrează acolo unde este 

necesar. 

De exemplu pentru rezolvarea unei probleme de matematică exprimată în cuvinte, este necesar ca 

inteligenţa lingvistică sa conlucreze cu logico-matematică. 

Printre criticile aduse teoriei lui Gardner  se numără şi aceea că tipurile de inteligenţă pe care el le propune 

nu sunt masurabile în sensul dat de teoriile factoriale. Replica lui Gardner a fost, că deşi nu toate tipurile 

de inteligenţă enumerate pot fi măsurate prin teste standardizate, ele pot fi evaluate în cadrul activităţilor 

şcolare  ale copiilor, precum cele artistice sau sportive ( Gardner şi Felman 1984 ). 

Sternberg ( 1990 ) sugerează că, desi teoria lui Gardner este prea vagă pentru a putea fi substanţială, 

reprezintă o contribuţie importantă în înţelegerea gândirii şi inteligenţei umane. 

 

 

 

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

191  

BIBLIOGRAFIE 

o Schwartz, B. –  Educația mâine , EDP, Bucuresti, 1976; 

o Cristea, S. –  Fundamentele pedagogice ale reformei învățământului , EDP, Bucuresti, 1994; 

o Vrasmas, E. –  Școala pentru toți  – materialul pentru studenti; 

o Cucos, C. –  Pedagogie , Ed. Polirom, Iasi, 1996; 

o Jinga, I., Istrate, E. – Pedagogie , Ed. ALL, 2001; 

o Gardner Haward, 2007, Inteligențe multiple. Noi orizonturi pentru teorie şi practicã, Sigma, 

Bucureşti 

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

192  

                                    Abordarea curriculumului şcolar în viziune integrată 

                    -Studiu de specialitate- 
 

                                                             Suciu Cristina 

 Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud 

                                                                Suciu Mircea 

 Colegiul Naţional “George Coşbuc” Năsăud 

 

 

Învăţarea trebuie să fie în permanenţă ancorată cerinţelor sociale şi profesionale, care sunt  într-o continuă 

schimbare, deoarece dinamica socială transformă de la an la an cerinţele pieţii muncii în care viitorul absolvent 

trebuie să se încadreze. Şcoala trebuie ancorată în cerinţele socialului, tocmai pentru a risipi prăpastia care se 

instalează între cunoştinţele acumulate în şcoală şi cele care trebuie deţinute la locul de muncă.implementarea la 

scară largă a curriculumului integrat  are în vedere depăşirea frontierelor dintre discipline, atât la nivelul savoir-

ului, adică al interrelaţionărilor dintre cunoştinţe, cât şi al savoir-faire, al competenţelor şi abilităţilor dezvoltate, 

denumite generic competenţe transversale. Tocmai datorită caracterului transferabil, aceste competenţe, deşi s-

au format în cadrul unei discipline, nu ţin de un anumit domeniu de activitate, ci sunt exersate în contexte variate, 

şcolare şi extraşcolare. Extensia de la contextele organizare în cadrul şcolii la contexte situaţionale mult mai 

ample derivă din direcţia necesităţii de ancorare a învăţării în real şi social, pentru a răspunde cât mai bine 

nevoilor viitorilor absolvenţi. Rolul acestor competenţe transversale este de a facilita integrarea socio-

profesională a viitorului absolvent, care reprezintă miza întregului sistem de învăţământ, iar implementarea 

viziunii integrate aduce beneficii majore în realizarea acestui deziderat prin aprofundarea caracterului practic-

utilitar al învăţării şi prin permanenta ancorare a învăţării în real şi social, posibilă prin transferabilitatea 

competenţelor în contexte situaţionale şi existenţiale variate, dincolo de zidurile şcolii.  

În optică integrată,  elementele cheie ale noii viziuni sunt interacţiunea şi activizarea. Implementarea 

viziunii integrate valorifică resursele pedagogiei interactive deoarece vizează:  

               √  învăţarea interactivă 

               √  predarea activizantă  

                √ evaluarea formativă şi formatoare. 

Implementarea acestui curriculum şi dezvoltarea competenţelor se realizează prin stimularea utilizării 

strategiilor didactice activ-participarive, a metodelor care stimulează creativitatea, dezvoltarea gândirii critice, 

spiritul de cooperare şi abilităţile de muncă în echipă. Modelul educaţional promovat este de tip reflexiv-

interactiv, încurajează reflecţia individuală sau colectivă, deoarece informaţia nu trebuie asimilată şi reprodusă, 

pur şi simplu, ci trebuie filtrată prin conştiinţa fiecărui elev, adaptată în funcţie de personalitatea sa. Se urmăreşte 

producerea unor schimbări de natură cognitivă, afectiv-motivaţională, atitudinală şi comportamentală la nivelul 

personalităţii celui supus instruirii. Instrumentul necesar transformării este reprezentat de metoda didactică. Este 

nevoie de tehnici, procedee şi strategii eficiente de activizare, mobilizare şi stimulare a implicării elevului în 

activitatea didactică. Accentuarea activităţilor de cooperare, explorare şi activizare fundamentează dezvoltarea 

gândirii critice, constructive şi eficiente, iar în cadrul acestor activităţi de învăţare autentică metodele şi strategiile 

devin stimuli în dezvoltarea complexă a elevului. 

De asemenea, Instrumentele pentru e-learning se dovedesc definitorii pentru reuşita profesorului 

modern care trebuie amplu ancorat în realităţile timpului. Internetul nu reprezintă un duşman al profesorului, un 

ghimpe care diminuează plăcerea lecturii, ci un real aliat al profesorului modern, care trebuie să poată valorifica 

eficient avantajele tehnologizării învăţământului. Trebuie dezvoltată încă din şcoală deprinderea de a interacţiona 

şi colabora în cadrul unui mediu de învăţare bazat pe tehnologiile Internet şi Web.  

O însemnătate aparte trebuie acordată strategiilor se exersare a inteligenţei emoţionale Se valorifică atât 

contexte de exersare a inteligenţei interpersonale (capacitatea de a-i înţelege pe cei cu care interrelaţionezi, a le 

simţi punctele tari sau cele vulnerabile, cum se poate coopera cu ei cum poţi păstra relaţiile amiabile sau cum 

poţi soluţiona conflictele apărute) sau inteligenţa intrapersonală (orientată spre interior, spre propriul sine). 
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Empatia se realizează cel mai bine prin studiul textelor literare, facilitează înţelegerea sentimentelor celuilalt, 

resortul acţiunilor sale, preocupările, deciziile. Abilităţile empatice ale elevului sunt dezvoltate analizând 

comportamentul personajelor literare, încerci să te ipostaziezi în mintea lui pentru a purta o luptă ego-alter ego.  

Ca profesor de Limba şi literatura română o să prezit o experienţă de utilizare a strategiilor menţionate 

pe baza curriculumului şcolar. Astfel, pe baza textelor literare menţionate în programele şcolare se organizează 

activităţi integrate, în vederea depăşirii graniţelor rigide dintre disciplinele de învăţământ şi pentru a evidenţia 

unitatea cunoaşterii. Realitatea cotidiană nu este scindată în discipline de studiu, de aceea achiziţiile elevului 

trebuie să se structureze în scheme mentale flexibile, capabile de a realiza transferul informaţiilor asimilate în 

diferite contexte sociale sau profesionale. Este nevoie de curaj în a iniţia astfel de provocări, dascălul trebuie să 

manifeste dorinţa de a ieşi din rutină, entuziasm, creativitate. Pentru elevi activităţile didactice integrate sunt 

atractive tocmai datorită caracterului lor inovator.   

Încercarea de a gândi un model de implementare a viziunii integrate inter şi transidsciplinare se face 

pentru clasa a IX-a Unitatea de învăţare Lumi fantastice. Pe baza textelor literare menţionate în programele 

şcolare se organizează activităţi integrate, în vederea depăşirii graniţelor rigide dintre disciplinele de învăţământ 

şi pentru a evidenţia unitatea cunoaşterii. Realitatea cotidiană nu este scindată în discipline de studiu, de aceea 

achiziţiile elevului trebuie să se structureze în scheme mentale flexibile, capabile de a realiza transferul 

informaţiilor asimilate în diferite contexte sociale sau profesionale. Este nevoie de curaj în a iniţia astfel de 

provocări, profesorul trebuie să manifeste dorinţa de a ieşi din rutină, entuziasm, creativitate. Pentru elevi 

activităţile didactice integrate, organizate în viziune transdisciplinară sunt atractive tocmai datorită caracterului 

lor inovator.   

Conţinuturile prezentate în programa şcolară: Lumi fantastice 

   LITERATURĂ: La hanul lui Mânjoală, de Ion Luca Caragiale şi Roadele unei diplomaţii chibziute, de 

Ov.S.Crohmălniceanu 

   COMUNICARE: textul narativ, textul descriptiv, referatul. 

   ELEMENTE DE LIMBĂ ROMÂNĂ: situaţia de comunicare; limbaj şi context. 

Competenţe transversale vizate: 

√ dezvoltarea capacităţii de recepatre a mesajului scris, analizând materiale din diferite domenii de 

activitate 

√ organizarea logică a informaţiilor în diferite materiale sau referate 

√ redactarea unui text, respectând sucesiunea logică a înlănţuirii faptelor 

√ utilizarea corectă a limbajului, a ortografiei şi sintaxei 

√ dezvoltarea capacităţii de argumentare a unei opinii 

√ valorificarea dimensiunii etice şi estetice a textului literar 

√ dezvoltarea unor deprinderi de muncă independentă şi de utilizare a instrumentelor pentru e-Learning 

√ empatizarea cu lumea ficţională a textului prin exersarea inteligenţei emoţionale 

√ stimularea abilităţii de comunicare şi relaţionare în diferite status-roluri de Emiţător /Receptor 

Activităţi didactice organizate în viziune inter şi transdisciplinară 

Opera literară La hanul lui Mânjoală de Ion Luca Caragiale reprezintă primul text literar studiat, o 

nuvelă cu temă fantastică care relatează experienţa neobişnuită a personajului principal, conul Fănică. 

Explicitarea activităţilor didactice integrate se realizează prin detalierea sarcinilor de lucru cu caracter 

integrat: 

- comprehensiunea textului se realizează prin diagrama Cauză-Efect, apoi se utilizează tot o metodă de 

schematizare logico-matematică, harta personajelor, pentru a stabili exact rolul fiecărui personaj în derularea 

firului epic. Se face precizarea ca la fiecare relaţie denumită să se menţioneze şi un citat relevant. Caracteristicile 

literaturii fantastice sunt evidenţiate prin metoda Ştiu-vreau să ştiu-am învăţat, tabelul se completează împreună 

cu elevii, pe parcursul primei ore, de comprehensiune a textului literar. 

- pentru comprehensiunea textului se cere ca doi elevi să pregătească în prealabil un referat despre 

vrăjitorie, tehnici oculte şi experienţă care ţin de vrăjitorie, precum şi soluţii logice care se oferă pentru a elimina 
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efectele unei aşa-zise vrăji. Li se cere elevilor să utilizeze internetul, precum şi cărţi din literatura de specialitate 

sau să facă recurs la experienţe personale. Este un exerciţiu de muncă independentă care corelează literatura cu 

informaţii din alte domenii: ştiinţe oculte, mentalităţi ale unor decenii, practici de vrăjitorie. Cu ajutorul 

instrumentelor pentru e-learning, colectează o sumedenie de informaţii despre vrăjitorie, pentru a putea înţelege 

mai bine experienţa conului Fănică, personajul principal din nuvela „La hanul lui Mânjoală”.  Profesoara de 

religie este rugată să prezinte elevilor poziţia bisericii vizavi de vrăjitorie şi ocultism. 

- în categoria producerii de text intră cerinţa de a imagina o naraţiune fantastică plecând de la o hartă a 

personajelor (dezvoltarea competenţelor de comunicare şi exprimare liberă, în faţa unui auditoriu). Elevii sunt 

împărţiţi pe patru grupe şi fiecare va desemna un raportor care să prezintă colegilor naraţiunea creată, apoi se 

aplică metoda scaunul autorului. 

- reluarea călătoriei realizată de conul Fănică, într-un traseu imaginar, desfăşurat cu ajutorul hărţii 

presupune utilizarea tuturor informaţiilor pe care le oferă textul. O grupă de elevi refac traseul din punct de vedere 

geografic, altă grupă este responsabilă cu indicii temporali, foarte importanţi într-o astfel de călătorie, a treia 

grupă, a istoricilor, delimitează specificul epocii respective, mentalitatea locuitorilor şi caracteristicile sicio-

culturale. A patra grupă, a vrăjitorilor, oferă informaţii despre ştiinţele oculte, iar a cincea grupă, a realiştilor, 

combat aceste informaţii, oferind explicaţii logice întregii întâmplări.  

- stimularea creativităţii: să alcătuiască o naraţiune similară tematic cu experienţa conului Fănică sau să 

redacteze un eseu în care să imagineze o naraţiune SF cu tematică obligatoriu interdisciplinară.  

        - pe baza acestui text literar sunt exersate elementele de limbă şi comunicare, respectiv schema 

comunicării (E – R, canal, cod, context şi mesaj) este discutată pe baza secvenţei care descrie sosirea conului 

Fănică la han. Pentru o mai bună vizualizare şi comprehensiune, scena este dialogată şi apoi reprezentată în faţa 

clasei de către doi elevi, unul în rolul conului Fănică, altă elevă, în rolul hangiţei. Dialogul apare în momentul în 

care rolul de emiţător şi receptor se inversează. Aceste activităţi dezvoltă competenţele de comunicare şi 

relaţionare indiferent de context sau de referentul comunicării. 

Toate materialele realizate de elevi se adună în portofoliul activităţii integrate. Aceste încercări didactice 

reprezintă o formă de implementare a viziunii inter şi transdisciplinare pornind exact de la conţinututile 

programei şi manualelor şcolare, iar implementarea acestui tip de activităţi în practica didactică efectivă 

generează o mai bună implicare a elevilor, rezultate şcolare vizibil îmbunătăţite şi conferă o notă de farmec aparte 

demersului didactic.  

Opera literară Roadele unei diplomaţii chibziute de Ov.S.Crohmălniceanu este o naraţiune SF care 

evidenţiază o categorie aparte de fantastic şi anume genul SF, mult mai iubit de către o mare parte a elevilor, 

tocmai datorită lecturilor lor extraşcolare sau filmelor SF pe care le-au vizionat anterior. Textul lui 

Ov.S.Crohmălniceanu descrie planeta Arcadia, locuitorii şi situaţiile conflictuale determinate de iminenţa 

producerii unui război între emisfera nordică şi emisfera sudică a planetei.  

Activităţi didactice integrate: 

- înainte de lectura textului literar, se realizează un exerciţiu imaginativ de lectură anticipativă, la început 

plecând de la lectura titlului, elevii trebuie să-şi imagineze în linii mari conţinutul, apoi lectura anticipativă se 

reia după citirea primului paragraf, pentru a vedea în ce măsură se modifică viziunea elevilor. După lectura 

întregului text, se confruntă orizontul de aşteptare al elevilor cu scrierea propriu-zisă a autorului şi se oferă 

motivaţii, explicaţii, sugestii, apelând la metoda scaunul autorului.  

- corelarea literaturii cu artele plastice se realizează prin cerinţa de a reprezenta grafic imaginea 

arcadienilor. 

- dezvoltarea creativităţii şi corelarea cu lecturile sau filmele SF vizionate se răsfrânge în cerinţa de a 

alcătui un eseu liber în care să ilustreze o planetă imaginară. Li se cere explicit deschiderea către alte discipline 

prin utilizarea unor  informaţii de astronomie, astrologie sau corelarea cu filmele sau lecturile personale ale 

genului SF.  
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- tot în categoria producerii de text, în clasă, elevii se împart în patru grupe, fiecare grupă trebuie să 

alcătuiască un text SF, cu tematică interdisciplinară, trăgând la sorţi domeniul: chimie, fizică, matematică şi 

biologie.  

- cu ajutorul instrumentelor pentru e-learning, mai exact a lumii virtuale se realizează o călătorie virtuală  

pe o navă spaţială, asemănătoare celei care acostează pe planeta Arcadia 

- alcătuirea unor interviuri cu locuitorii planetei Arcadia presupune, pe lângă dezvoltarea creativităţii, 

exersarea competenţelor de relaţionare şi comunicare eficientă. 

 Un astfel de demers didactic utilizează strategii didactice interactive, bazate pe cultivarea dialogului, 

cooperării, iniţiativei, gândirii critice, creativităţii şi activismului, specificul noului învăţământ, care nu urmăreşte 

transmiterea de cunoştinţe, ci dezvoltarea competenţelor complexe,  transversale, valabile în orice contexte 

şcolare, economice, socio-culturale sau relaţionale. 
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Familia, prima școală a faptelor bune 

 

                                                                                    Prof. Adomniței Cristina 

                                                                                                   Școala Gimnazială Nr 135,București 

 

 
      Familia ca instituţie socială, are o istorie care se confundă cu dezvoltarea civilizaţiei umane, fiind 

unicul grup social în care legăturile de dragoste şi consaguinitate capătă o importanţă primordială, prin 

interacţiunile multiple şi determinante între toţi membrii ei. În acest creuzet de relaţii, valori şi sentimente, 

copilul primeşte forţa şi imboldul principal al dezvoltării sale. Ştiinţa sociologică prezintă familia ca un 

grup de persoane legate direct prin relaţii de rudenie, ai cărei adulţi îşi asumă responsabilitatea pentru 

creşterea copiilor. 

      Familia constituie mediul în care copilul se naşte, trăieşte primii ani existenţei personale, se dezvoltă 

şi se formează pentru viaţă. Ea reprezintă un prim instrument de reglare al interacţiunilor dintre copil şi 

mediul social. Are rolul central de asigurare a condiţiilor necesare trecerii prin stadiile de dezvoltare ale 

copilăriei şi care stau la baza structurării personalităţii individului. 

      Viaţa în familie este prima şcoală a emoţiilor, învăţăm să recunoaştem emoţiile proprii cât şi reacţiile 

celorlalţi la emoţiile noastre, cum să gândim aceste emoţii şi cum să alegem reacţiile, cum să citim şi să ne 

exprimăm speranţele şi temerile, fiind mediul prielnic pentru naşterea, dezvoltarea şi desăvârşirea fiinţei 

umane. În organizarea sa proprie, ea oferă garanţii de moralitate, este prima şcoală care pregăteşte pe copil 

pentru viaţa socială, deprinzându-l să-şi împlinească datoria, să-şi disciplineze voinţa, dându-i simţul 

ierarhiei şi ordinii, devenind un oficiu înalt al respectului, al demnităţii, al libertăţii interioare. Mediul 

familial oferă siguranţă, linişte, afecţiune, seninătate, care constituie o atmosferă prielnică pentru o 

dezvoltare normală şi echilibrată. 

      Familia are şi o însemnată funcţie educativă. Ea este prima instituţie de educaţie morală şi pentru 

prima copilărie este mediul educativ prin excelenţă. Familia este „cea mai necesară şcoală de omenie”. 

Statisticile judiciare arată că majoritatea delicvenţilor şi a celor din instituţiile de corecţie au fost lipsiţi de 

o reală asistenţă din partea familiei. 

       În cadrul familial se deprind disciplina şi spiritul de iniţiativă şi se cultivă sentimentul demnităţii, 

dreptăţii, iubirii, respectului şi ajutorului, sentimentul sacrificiului, care sunt elemente de bază ale vieţii 

sociale. Primul factor care formează persoana într-o perspectivă multidirecţională este familia. Aceasta are 

menirea de a-l introduce pe copil în valorile grupului de referinţă, dar şi de formare a primelor conduite, 

sau de interiorizare a unor stări de spirit elementare. Familia trebuie mai mult să formeze decât să 

informeze. Copilul absoarbe din mediul apropiat familial primele impresii, formându-şi conduite prin 

mimetism şi contagiune directă. Copiii vor face, sau vor crede precum părinţii imitând comportamentele 

acestora.,,Mediul familial este unul dintre factorii care determină majoritatea raporturilor pe care copilul 

le va stabili cu lumea exterioară din care va face parte la şcoală, acest mediu în care trebuie sa se ancoreze 

pentu a nu-şi petrece copilăria la periferia grupului.’’(Marie- Claude, Beliveau) 

      Familia este mediul esenţial care poate influenţa dezvoltarea şi destinul copilului prin securizare 

materială, dragoste şi educaţie. Unele studii accentuează o anumită funcţie, ca fiind fundamentală şi 

exclusivă a familiei – cea de socializare primară a descendenţilor, cu scopul integrării corespunzătoare a 

acestora în societate, şi, la fel de fundamentală şi exclusivă, cea de asigurare a securităţii emoţionale a 

adulţilor. 

       H. H. Stahl, remarcabil sociolog, membru al şcolii sociologice de la Bucureşti, clasifică funcţiile 

familiei în două mari categorii: ,,funcţii interne şi funcţii externe, primele contribuind la crearea unui unui 

regim de viaţă intimă, menit să asigure tuturor membrilor un climat de securitate, protecţie şi afecţiune; al 

doilea grup de funcţii asigurând dezvoltarea firească a personalităţii fiecărui membru al grupului, 

socializarea şi integrarea sa corespunzătoare în viaţa socială. 

      Familia este prin definiţie cadrul de satisfacere al nevoilor membrilor ei. Nevoile de bază, fiziologice 

sunt la fel de importante ca şi nevoia de securitate, de dragoste şi apartenenţă, de recunoaştere. Toate aceste 
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nevoi categorisite de Maslow ca fiind nevoi de tip D, care apar prin lipsă şi împing individul la a căuta 

satisfacţie, depind de ceilalţi, de cei din jurul individului, de ceilalţi membri ai familiei. Este evident faptul 

că o familie în care legăturile dintre membrii ei nu sunt de dragoste şi respect, nu poate constitui un cadru 

propice de satisfacere a nevoilor umane şi deci de dezvoltare normală. 

      În funcţie de felul cum cei din jur, mai ales părinţii, ştiu să vină în întâmpinarea nevoilor lui şi să 

înţeleagă, în satisfacerea acestor nevoi, caracteristicile care ţin de vârsta copilului, depinde dezvoltarea 

optimă a copilului pentru a deveni o fiinţă normală, capabilă de a fi fericită, sau dimpotrivă  acesta 

evoluează la polul opus. Pentru orice persoană (copil, adolescent, tânăr, adult), familia este mediul natural 

cel mai favorabil pentru formarea, dezvoltarea şi afirmarea lui, asigurînd condiţii de securitate şi protecţie, 

atât fizică cât şi psihică, în orice perioadă a vieţii. Aici se conturează concepţia despre viaţă şi conceptul 

de sine. 

      Familia este considerată nu drept un grup independent, ci un subsistem al societăţii – ’’celula ei de 

bază’’. De la începuturi şi până în prezent familia rămâne a fi dependentă de societate în virtutea 

principiului conexiunii dintre sistem şi macrosistem. Prin familie indivizii se integrează în societate, familia 

constituind, în esenţă, temelia acesteia.Din această perspectivă familia poate fi definită ca un sistem în 

interiorul căruia elemente, membrii familiei, se influenţează reciproc, dezvoltând raporturi interumane 

complexe. Buna funcţionare a familiei ca sistem, este condiţionată de modul în care reuşesc să relaţioneze 

şi să comunice toate aceste subsisteme. Funcţionalitatea sistemului familial este consecinţa modului în care 

interrelaţionează subsistemele. Conchizând, putem spune, că rolul familiei în educaţia copiilor este 

esenţial. „Familia reprezintă matricea primordială a culturii omeneşti. Aici se trezesc şi încep să se dezvolte 

puterile latente ale sufletului personal; aici începe copilul să iubească (pe cine şi cum?), să creadă (în ce?) 

şi să sacrifice (cui şi ce?); aici se alcătuiesc primele temelii ale caracterului său; aici se descoperă în sufletul 

copilului sursele principale ale fericirii sau nefericirii lui viitoare; aici devine copilul un om  mic, din care 

mai apoi se dezvoltă o mare personalitate sau un om lipsit de moralitate. 

      Un copil care nu a primit o educaţie corectă din toate punctele de vedere va avea de suferit 

la  maturitate, sau poate toată viaţa în cazul în care nu are un caracter puternic nativ, prin care să se 

autoeduce. Lacunele relaţionale, complexele, fluctuaţiile sentimentale şi toate problemele interioare ale 

omului sunt în mare parte o consecinţă a unei educaţii familiale defectuoase.  Greu va înţelege extrovertirea 

unei persoane în familia sa sau între prieteni, ori altruismul cu care se manifestă în societate şi altele 

asemenea, cineva crescut de nişte părinţi care nu au avut timp să vorbească cu el, să-i asculte problemele, 

să-l încurajeze la nevoie, să-i ofere afecţiune. Se va adapta greu. 

Responsabilitatea unui părinte în ceea ce priveşte educaţia copilului său este una uriaşă. În mare parte 

cazurile de neadaptare socială, depresie, dependenţă, delicvenţă, perversiune, sinucideri, din rândul 

tinerilor (şi nu numai), au ca substrat lipsa educaţiei familiale corecte, sănătoase. 

„Educaţia copiilor presupune întâi de toate desăvârşirea propriei noastre educaţii, a sentimentelor noastre”. 

Părinţii trebuie să se străduiască să dea dovadă de o moralitate ireproşabilă, de integritate şi educaţie aleasă, 

fiind formatorii unei generaţii, ca astfel copiii să-i poată urma avându-i ca model. „În educaţia copiilor, 

mai întâi de toate trebuie să ne educăm noi înşine. Evident, căldura din familie educă mult mai bine decât 

orice cuvinte, şi, dimpotrivă, cuvintele anoste ale părinţilor obţin exact efectul contrar.  

Comportamentele copiilor se învaţă prin observarea unor modele în familie sau societate: „într-o grădiniţă 

o parte din preşcolari au asistat la un spectacol dat de un actor care tot timpul se comportă violent, agresând 

o păpuşă mare din plastic. Observându-se copiii în zilele următoare s-a constatat că aceştia se comportau 

mult mai agresiv cu jucăriile şi păpuşile lor, în comparaţie cu ceilalţi care nu asistaseră la spectacolul 

respectiv. După opt luni, 40% din lotul experimental imitau acte agresive din categoria celor văzute în 

spectacol. Rezultă rolul important jucat de exemplul celor din jur.” Toate acesta îl pot marca profund, însă 

copilul va suferi mult mai puţin dacă „simte în el siguranţă şi dacă are încredere în părinţi.” Dar dacă vede 

atitudini nepotrivite „la un om în care are multă încredere, la părinţi, fraţi, rudenii, etc., atunci influenţa va 

fi mult mai mare asupra lui  

     Direcţia spre care va merge copilul se trasează încă din familie, locul unde se va forma idealul său. 

Acesta se formează din copilărie până la adoleşcenţă. Astfel, „când relaţiile dintre părinţi au fost 

armonioase, idealul adolescentului include un model care le seamănă.”  
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MANAGEMENTUL CLASEI DE ELEVI RELAŢIILE INTERPERSONALE ÎN 

CADRUL GRUPULUI DE CLASĂ –STUDIU DE CAZ 

Prof. Antica Anca Maria 

Școala gimnazială nr. 1 sat Pildești, județul Neamț 

 

Ce este managementul?  

,,....o stare de spirit, un mod de a aborda problemele, o modalitate de a dirija o viziune dinamică, 

urmărindu-se eficienţa maximă în orice activitate”  

(Ion Petrescu - Management, Bucureşti 1991)  

,,...necesitatea de proiectare, planificare, administrare, control şi dirijare a unei activităţi îndreptate 

spre un scop bine determinat, cu maximum de eficienţă”  

(Costache Rusu, Monica Voicu - ABC-ul managerului, Iaşi, 1995)  

Ce este managementul educațional?  

Managementul şcolar se referă la coordonarea unităţilor de bază ale sistemului de învăţământ. 

Managementul educaţional se referă la conducerea conceperii, realizării şi evaluării întregii activităţi de 

educaţie.  

Ce sunt relațiile interpersonale?  

Relaţiile interpersonale se referă la totalitatea raporturilor din clasa de elevi, cu implicaţii psihosociale. 

Deseori se poate vorbi de caracterul etic al acestor relaţii (corectitudine, respectarea normelor, valorilor 

etc.), dar şi despre caracterul formativ (scopul acestor raporturi este acela de a forma comportamente, 

personalităţi). Nu putem concepe individul în afara grupului sau a elevului în afara clasei.  

Tipuri de relaţii interpersonale:  

a) Relaţiile de intercunoaştere presupun extragerea unor informaţii cu privire la un alt individ, cu 

privire la felul său de a fi, cu privire la personalitatea acestuia. Aceste informaţii trebuie să fie consistente 

şi foarte diverse pentru ca un individ să-şi formeze o imagine corectă despre celălalt. Relaţiile de 

intercunoaştere sunt importante pentru ca profesorul să poată anticipa rezultatul sarcinilor pe care le 

atribuie clasei. Spre exemplu, în formarea echipei, profesorul trebuie să ştie în ce măsură membrii pot lucra 

şi pot comunica. În organizarea unei manifestări, profesorul trebuie să ştie ce abilităţi şi ce talente deţin 

elevii pentru a fructifica aceste calităţi în mod corespunzător.  

b) Relaţiile de intercomunicare apar din nevoia indivizilor de a schimba informaţii, de a comunica. 

Tipurile principale de comunicare sunt: comunicare nonverbală (bazată pe limbajul paraverbal) şi 

comunicare verbală (bazată pe limbajul verbal, pe cuvinte).  

c) Relaţiile socio-afective au la bază un schimb de emoţii, sentimente şi structuri de tip afectiv-

simpatetic, creionându-se astfel un nou tip de relaţii interpersonale, relaţii         afectiv-simpatetice, care 

presupun relaţii de simpatie şi antipatie, de preferinţă şi de respingere reciprocă între membrii clasei de 

elevi. Relaţiile afectiv-simpatetice sunt o condiţie pentru dezvoltarea personalităţii elevilor.  
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d) Relaţiile de influenţare sunt determinate de poziţia pe care o ocupă fiecare individ în ierarhia 

grupului-clasă. Din punct de vedere al managementului clasei de elevi, influenţa educaţională se poate 

analiza din două perspective: influenţa personală a profesorului, atât ca lider, cât şi ca factor exterior, şi 

influenţa de grup, determinată de factori formali sau nonformali.  

Caracteristicile demersului de influenţă educaţională  

Influenţa personală a profesorului asupra clasei de elevi este cunoscută şi descrisă, în general, ca fiind 

o „capacitate de a afecta comportamentul altor persoane, în speţă al elevilor; în aproape fiecare moment 

profesorul iniţiază acţiuni prin care afectează comportamentul elevilor”. Spre exemplu, le poate cere să fie 

atenţi, să îndeplinească anumite sarcini, iar elevii le fac bine dacă influenţa profesorului este foarte mare.  

Factorii care modelează influenţa educaţională sunt:  

* relaţia afectivă stabilită între profesor şi elevi – poate avea o influenţă pozitivă sau negativă asupra 

relaţiilor sociale stabilite la acest nivel. Relaţiile pozitive determină adoptarea de către elevi a celor mai 

multe dintre atitudinile profesorului, iar relaţiile afective negative conduc la reacţii de respingere din partea 

elevilor, înmulţirea atitudinilor „originale”, consolidarea lipsurilor şi defectelor, scăderea ratei de învăţare;  

* percepţia elevului asupra profesorului – se referă la cunoştinţele, competenţa şi statutl profesorului. 

Modul cum sunt acestea percepute de elevi determină influenţa profesorului asupra clasei;  

* folosirea în exces a influenţei de către profesor duce la crearea impresiei că toate sarcinile cerute 

sunt plictisitoare, profesorul motivând cerinţa respectivă numai prin influenţa personală, recurgând fie la 

ameninţări, fie la diferiţi stimuli extrinseci ai motivaţiei. Este indicat să fie date teme care sunt predominant 

motivate intrinsec, iar dacă există diferite tulburări de comportament ale elevilor (perturbă activitatea 

didactică) este mult mai eficient să nu fie folosite, pentru combaterea acestora, forţa, ameninţarea, cearta 

(identificate ca situaţii de criză educaţională). În asemenea situaţii, cea mai indicată atitudine a profesorului 

este aceea de a realiza un control de comportament prin simplul fapt de a se poziţiona lângă elevul 

perturbator şi de a-şi aşeza palmele, ferm, dar prieteneşte, pe umerii acestuia. Un asemenea tip de 

comunicare tacită este eficient şi amplifică puterea de influenţă a profesorului;  

* gradul de individualizare a strategiilor de intervenţie utilizate de către profesor oferă acestuia 

posibilitatea de a-şi arăta respectul faţă de personalitatea fiecărui elev şi creează şansele intensificării 

motivaţiei intrinseci. Prin urmare, dacă profesorul utilizează un sistem individualizat, elevii pot deveni 

conştienţi de calităţile şi defectele lor. Un sistem neindividualizat poate fi o piedică în calea elitelor şi un 

factor de reducere a performanţei.  

Clasa de elevi poate da naştere la trei tipuri de relaţii interpersonale:  

- relaţii de cooperare (coordonarea eforturilor în vederea realizării unui obiectiv comun); 

- relaţii de competiţie (rivalitatea partenerilor, fiecare individ având propriul scop);  

- relaţii de conflict (între membrii grupului apare opoziţia).  

Toate aceste tipuri relaţionale propun o reflecţie amănunţită asupra relaţiilor dintre cooperare şi 

competiţie. Şcoala americană a folosit în mod tradiţional un sistem de evaluare a elevilor bazat pe 

competiţie. Acesta este cu siguranţă un important motiv în explicarea faptului că americanii apreciază 
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foarte mult motivarea competiţională. Un studiu al lui Nelson şi Kegan (1972) ne arată că o persoană, cu 

cât rămâne mai mult în şcoală, cu atât devine mai competitivă.  

În concluzie putem să afirmăm că elevii cu cât sunt mai implicaţi în activităţi ce necesită cooperarea, 

cu atât atmosfera generală în clasă va fi mai bună.  
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INTEGRAREA ŞCOLARĂ A ELEVILOR CU TULBURĂRI DE 

COMPORTAMENT 
 

Prof. itinerant ACHILĂRIȚEI MARIA 

ȘCOALA PROFESIONALĂ SPECIALĂ,,SF.STELIAN,,BOTOȘANI 

Integrarea şcolară a copiilor cu probleme de comportament presupune aplicarea unor strategii de 

intervenție psihopedagogică destinate prevenirii şi corectării comportarnentelor indezirabile în mediul 

şcolar şi social. Un rol important în cadrul acestui proces îi revine consilierului şcolar, care, având pregătire 

psihopedagogică, poate folosi o varietate de metode şi tehnici de consiliere, destinate schirnbării 

sentimentelor şi atitudinilor ce stau la baza apariţiei acestui gen de tulburări. Pentru a consolida efectul 

recuperator al prograrnelor de consiliere, este necesar ca fiecare profesor de la clasa unde sunt integrați 

copiii cu tulburări de comportarnent să colaboreze permanent cu psihologul sau consilierul din şcoală şi să 

manifeste anumite deprinderi sociale şi pedagogice, să aibă o viziune pozitivă asupra elevilor clasei, să 

stabilească cu uşurintii relații interpersonale şi să poată comunica cu orice elev. În cadrul activităţilor 

didactice, o atenţie deosebită va fi acordată procesului de evaluare, care ar putea sprijini metodele şi 

tehnicile folosite în activităţile de consiliere, unde, prin acordarea unor anumite recompense (în cazul 

nostru, valorizarea în faţa colegilor sau obţinerea unor aprecieri verbale, calificative sau note bune la 

anumite discipline), pot fi stinse unele comportarnente nedorite sau consolidate anumite comportarnente 

pozitive. Activitatea educativa cu elevii care prezintă tulburări de comportament solicită din partea fiecărui 

profesor  o foarte bună cunoaştere a naturii umane, a strategiiIor de cunoaştere a personalităţii elevilor şi 

o capacitate empatică.  

Se pot distinge trei tipuri de dificultăţi de ordin comportamental :  

- nivel scăzut: comportamentul neadecvat, întâlnit de obicei în clasă, cum ar fi intervenţiile inoportune,  

întreruperea celorlalţi etc. ;  

- nivel mediu: cornportamentul provocator, care poate fi întâlnit şi în clasă, dar şi în afara ei, cum ar fi 

strigatul, cearta cu profesorii, intimidarea celorlalți elevi;  

- nivel ridicat: comportarnent distructiv accentuat, cum ar fi sfidarea, agresiunea şi violenţa.  

Cauzele cele mai sernnificative ale comportamentului neadecvat din şcoli presupun:  

- slabe abilităţi de bază ;  

- oportunităţi şi aspiraţii limitate;  

- slabe relaţii cu ceilalţi elevi, cu părintii/supraveghetorii sau profesorii ;  

- presiune din partea celorlalţi de a se purta într-un anumit fel, ceea ce poate fi  în conflict cu autoritatea ;  

- părinţi sau supraveghetori incapabili de a-şi exercita controlul ;  

Problematica modalităţilor de adaptare a conţinuturilor educaţiei în condiţiile integrării în structurile 

invaţământului de masă a copiilor cu CES presupune o analiză atentă a urmatoarelor aspecte :  

- tipul şi gravitatea deficientei/tulburărilor diagnosticate la copiii ce urmează a fi integraţi;  

- rolul şi importanţa diagnosticului diferenţial în susţinerea unui program recuperator şi educaţional 

eficient;  

- decalajul dintre vârsta cronologică şi cea mentală ;  

- gradul de implicare a familiei în dezvoltarea şi evoluţia normală a copilului;  

- dacă a urmat sau nu programul învăţământului preşcolar sau pe cel al unei şcoli speciale, rezultatele 

şcolare obtinute, problemele privind modul şi potenţialul de învăţare al copilului etc. ;  

- ambianța din şcoala de masă în care este integrat copilul;  

- atitudinea şi disponibilitatea conducerii şcolii şi a cadrelor didactice în ceea ce priveşte problemele 

acestor copii, resursele de care dispune şcoala pentru a favoriza adaptarea şi integrarea copiilor cu cerinte 
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educative speciale, existenta consilierului şcolar şi a profesorului itinerant în şcoala respectivă etc. ;  

 - cunoaşterea metodelor de lucru cu această categorie de copii, limitele şi posibilităţile lor de învăţare, 

modalităţile şi formele de evaluare, uneori diferite de cele întâlnite în învăţământul de masă;  

- strategia şi modalităţile de organizare a activităţilor de predare-înăţare la clasă; 

 - stilul şi maniera de lucru ale fiecărui profesor în parte, capacitatea fiecărui profesor de a accesibiliza 

conţinutul învăţării la nivelul de intelegere al fiecărui copil din clasa, disponibilitatea fiecarui profesor de 

a lucra diferenţiat şi individualizat acolo unde condițiile şi limitele de timp permit acest lucru etc. ;  

În situaţia în care educatorii întâmpină dificultaţi cu anumiţi elevi este recomandat următorul ciclu : 

formulează - implementează - monitorizează - evaluează; acesta permite culegerea unor informaţii 

detaliate şi identificarea progresului elevilor. O altă recomandare, care poate fi utilă în activităţile didactice 

cu elevi care prezintă dificulăţi comportamentale, constă în înţelegerea comportamentului acestora din trei 

perspective care se succedă : evenimentele anterioare - ce anume s-a întâmplat înainte de apariţia compor-

tamentului manifestat; - comportamentul - în ce anume constă comportamentul respectiv; - consecinţele - 

care este rezultatul comportamentului respectiv . 

În urma luării în considerare a întregii succesiuni, este posibilă descoperirea cauzelor unui anumit 

comportament, analizând evenimentele anterioare, înţelegerea corectă a comportamentului concret în urma 

observaţiilor şi discuţiilor purtate cu elevul astfel, vom putea stabili corect sarcinile şi anihila 

comportamentul respectiv. Această succesiune este eficientă atunci când se discută cu elevul despre ceea 

ce s-a întâmplat în realitate, motivul pentru care s-a întâmplat şi care a fost rezultatul.  

Un caz special îl reprezintă elevii cu sindrom de hiperactivitate cu deficit de atenţie - diagnostic 

medical utilizat pentru a descrie condiţia elevilor care se confruntă cu dificultăţi de lungă durată în ceea ce 

priveşte atenţia, hiperactivitatea şi comportarnentul impulsiv. Pentru a da un astfel de diagnostic, 

dificultăţile de acest tip trebuie să fie evidente timp de peste şase luni şi să apară înainte de împlinirea 

vârstei de şapte ani. Unii elevi nu prezintă simptome de hiperactivitate, însă pot fi descrişi ca neatenţi şi 

impulsivi (prezintă deficit de atenţie fără hiperactivitate). Elevii cu hiperactivitate şi deficit de atenţie nu-

şi pot planifica şi controla comportamentul, nu respectă regulile, adesea par să nu conştientizeze pericolul 

şi au tendinţa de a face lucrurile în grabă, vorbesc şi acţionează aparent fără întrerupere, le este dificil să 

asculte şi să-şi amintească instrucţiunile primite, se mişcă prin clasă şi îi deranjează pe ceilalţi. în cadrul 

activităţilor din şcoală, aceşti elevi trebuie să primească instrucţiuni clare şi simple, să fie încurajaţi şi 

recompensaţi pentru a întări comportarnentele acceptate, să fie sancţionaţi prompt pentru comportarnente 

necorespunzătoare, iar situaţiile potenţial dificile şi felul cum ar putea fi rezolvate trebuie anticipate.  

Orice copil poate întâmpina dificultăţi de învăţare sau de adaptare şcolară datorate unor multiple 

cauze, dependente sau nu de voinţa sa. Acest fapt nu trebuie să constituie un argument în favoarea 

excluderii sale din şcoala de masă sau a transferării într-o şcoală specială cel mai indicat ar fi să analizăm 

situaţia cu realism şi obiectivitate. Profesorii îşi pot schimba atitudinea faţă de cerinţele impuse de şcoală 

pentru diversitate, fiind încurajaţi să-şi dezvolte o nouă optică asupra activităţilor didactice care presupun 

un parteneriat activ între elevii clasei şi profesor. Fiecare copil este unic și trebuie tratat cu respect și mai 

ales individualizat. 
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CARACTERISTICILE LIMBAJULUI LA COPIII CU DIZABILITĂȚI 

INTELECTUALE 

 

Profesor logoped Rencu Denisa 

C.Ș.E.I . Maria Montessori  Constanța 
 

 

 Apariția și dezvoltarea ,  cu întarziere , a limbajului  precum și dificultățile în procesul comunicării 

verbale  reprezintă fenomene caracteristice pentru marea majoritate a copiilor cu dizabilitate intelectuală. 

 Experiența didactică în ceea ce privește evoluția limbajului la elevii cu dizabilitate intelectuală ne 

arată că , la intrarea în școală , acești copii prezintă o experiență verbală limitată , ceea ce face dificil 

procesul de însușire al cunoștintelor și învățarea citit-scrisului. Deși are posibilitatea să priceapă vorbirea 

celor din jur , el se face înțeles cu greu , prin cuvinte și propoziții scurte , întâmpină dificultăți pregnante 

în ceea ce privește folosirea funcției semiotice a cuvintelor , cât și în exprimarea diferențelor și a nuanțelor 

numeroase ale limbajului. Exprimarea conduitelor verbale este mult mai simplificată , puerilă față de cea 

a copilului normal . Comunicarea verbala la deficienții mintali este labilă , cu momente de stagnare și cu 

dezvoltări progresive ,lente . 

 Limbajul deficientului mintal poartă amprenta caracteristicilor de concretism, rigiditate şi inerţie 

specifice nivelului gândirii. Se poate vorbi despre apariţia întârziată a vorbirii şi despre dificultăţile pe care 

le întâmpină copilul cu deficienţă mintală în folosirea propoziţiilor. Dezvoltarea întârziată a limbajului 

priveşte toate aspectele sale: fonetic, lexical, semantic, gramatical şi atrage după sine frecvenţa mare a 

tulburărilor limbajului la această categorie de deficienţă. Tulburările limbajului la deficientul mintal 
generate de lezarea sau de inhibiţia nivelurilor de organizare a limbajului (periferic – instrumental, cortical 

şi gnozic – de recunoaştere auditivă şi vizuală) sunt: 

− sindromul de nedezvoltare a vorbirii (cu formele: alalia, audimutitatea etc.); 

− dizartria (pe fondul handicapului de intelect uşor sau sever); 

− disfonia; 

− tulburările gnozo-praxice (tulburări de percepţie auditivă şi vizuală şi tulburări praxice ale organelor 

fonoarticulatorii). 

Primele trei categorii dintre tulburările menţionate anterior apar evidente în comportamentul de 

comunicare al copilului, în timp ce ultima categorie se manifestă disimulat. Cele mai frecvente 

manifestări ale tulburărilor limbajului pe fondul deficienţei mintale sunt cele de tipul dislaliei, disgrafiei 

şi dislexiei.  In ceea ce priveste tulburarile de limbaj se consideră că, în general, nu există la copiii 

deficienti mintali tulburări de limbaj cu caracter patognomonic, adică tulburări care nu le întâlnim și la 

normali. Deosebirea constă în faptul că la deficienții mintali tulburările se mențin și la o vârstă mai 

înaintată. In al doilea rand, la deficienții mintali se întâlnește la acelasi individ un complex de mai multe 

deficiențe, ceea ce face ca uneori vorbirea lor sa fie greu de înțeles. 

          Deficiențele limbajului la copiii cu dizabilitate intelectuală apar sub mai multe aspecte si anume: 

1. al percepției și înțelegerii vorbirii interlocutorului; 

2. al volumului vocabularului; 

3. al complexității frazelor; 

4. al expresivității vorbirii; 

5. al articulării; 

6. al fonației și al ritmului vorbirii; 

7. al mijloacelor auxiliare de comunicare. 

  In plus, la copiii cu dizabilitate intelectuală s-au gasit unele moduri de comunicare absente la 

normalii cu același nivel intelectual, ca de exemplu răspunsuri inadecvate la întrebări, utilizarea gestului 

în locul cuvântului și manifestări de pseudovorbire (polisilabe fara semnificație). 
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 Dislalia deficientului mintal, deşi seamănă simptomatologic cu cea a copilului normal, se 

deosebeşte prin faptul că etiopatogenia dislaliei primului este structurală, consecutivă unei modificări 

neurofiziologice, afectând atât momentul apariţiei limbajului cât şi evoluţia lui. Cercetările arată că 

decalajul în apariţia limbajului între copilul normal şi cel cu deficienţă mintală este de 3 – 6 ani, în funcţie 

de gravitatea deficienţei.  

 In urma nenumaratelor studii și cercetări s-au evidentiat o serie de trasături specifice ale limbajului 

la copilul cu dizabilitate  intelectuală :  

-deficit în sesizarea relației dintre obiecte , persoane , evenimente și cuvântul care le simbolizează 

-deficit de retenție , stocare a acestor relații , chiar dacă ele păreau să fi fost înțelese și învățate 

-incapacitate de accesare a ariei semantice 

-deficit de sesizare a compoziției fonologice a cuvântului  

-deficit de reprezentare mintală a concretului 

-dezvoltarea auzului fonematic rămâne redusă și incompletă , fonemele sau combinațiile acestora      mai 

dificil de produs în plan articulatoriu nu se realizează , având astfel repercursiuni în planul clarității verbale  

-menținerea unei insuficiente discriminatorii fonetice , dificultăți în analiza sunetelor și cuvintelor , în 

diferențierea lor 

-articularea ,în special a consoanelor și grupurilor consonantice este incorectă 

-incapacitatea totală sau parţială de articulare sau pronunţie,  care  afectează decodarea  mesajelor 

verbale,  îngreunează recepţia şi, prin aceasta, decodarea informaţiei, deci întregul lanţ al comunicării 

fono-auditive interpersonale 

-frecvența deficiențelor de scris-citit este mai mare la un copil deficient mintal comparativ cu unul normal 

, dizavilitățile având o persistență mai mare și o rezistență specifică la acțiunea de corectare 

-sunt înţelese şi mai greu sintagmele, propoziţiile, frazele, iar din cauza concentrării asupra unităţilor 

disparate, contextul şi subcontextul nu mai îndeplinesc rolul de suplinire şi întregire a unor informaţii 

-vocabular limitat , sărac in cuvinte-noțiuni care desemneaza unități temporale , mărimi , relații spațiale , 

caracteristici psihice ; predomină substantivele , numărul de verbe este mai mic 

-fraza ,atât în limbajul scris , cât și în cel oral , se caracterizează  printr-un număr mic de cuvinte , precum 

și printr-o construcție defectuoasă din punct de vedere gramatical ; lipsa acordului în număr și persoană al 

subiectului cu predicatul  , omiterea subiectului , omiterea predicatului , repetarea subiectului și a 

predicatului la sfârșitul frazei 

-cu cât deficiența este mai gravă , cu atât comunicarea verbală pierde în conținut , devine săracă și anostă 

, lipsită de coerența și de forța mesajului; comunicarea este însoțită de gestică și pantomimică exacerbate ,  
neadecvate la  conținut 

-învațarea și folosirea morfemelor ( gen , număr , acord în gen și număr , auxiliarele , declinările , flexiunea 

verbală în timpul conjugării ) reprezintă marile probleme ale deficientului mintal. 

In general, tulburările de limbaj sunt comune tuturor tipurilor de deficiență mintală. Totuși, în 

ultimul timp, s-au efectuat cercetări pentru a evidenția daca nu există tulburări sau complexe de tulburări 

mai frecvente la un tip sau altul de deficiența mintală. Astfel, s-a constatat ca la deficienții mintali post-

encefalitici se observă adeseori o vorbire ezitantă, explozivă și dificultăți în găsirea termenilor adecvați. 

La copiii deficienți mintali epileptici, mai ales dupa crizele comițiale, se observă perseverări în vorbire, iar 

repetarea unor sunete sau cuvinte este uneori atât de frecventă încât dă impresia unei veritabile bâlbâieli. 

Copiii cu sindrom Down au o articulare defectuoasă, ceea ce face ca vorbirea lor sa fie greu de înțeles. 

Vocea lor este lipsită de modulație.  

 Terapia comunicării este una globală, complexă care presupune eforturi comune ale specialiștilor 

din școli, cadre didactice si părinți.   
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Fapta bună poate aduce o grădiniță de vis 

Ivența Aurora Adina 

Școala Gimnazială „Octavian Voicu”, Bacău 

 

Grădinița mea de vis este un loc magic, unde într-o sală de clasă frumos și creativ  decorată, pe 

baza unui curriculum adaptat particularităților de vârstă și intelectuale ale  copiilor și îndrumați de către 

educatoare se desfășoară activități variate, stimulative și creative, unde copiii sunt fericiți, se joacă liber cu 

alți copii și cu jucarii, învață alfabetul și numerele, acumulează cunoștințe prin experimente de tip joc, 

lucrează la mini-proiecte descoperind  și realizând anumite lucruri, explorând  individual sau în grup. 

Pentru aceste demersuri pedagogice este nevoie de o bază materială și de mijloace moderne de predare-

învățare.  

Acest vis s-a concretizat într-un proiect educațional în domeniul educaţiei civică, voluntariat, 

proiecte caritabile  „Grădinița mea de vis” propus de către mine pentru o grădiniță ancorată în necesitățile 

vremurilor pe care le traversăm și sustinut cu eforturi proprii - timp, muncă, dedicare și implicare, ce va fi 

desfășurat pe parcursul anului școlar 2020-2021, în colaborare cu Inpectoratul Școlar Bacău reprezentat 

prin d-na inspectoare de specialitate Roșca Elena, ce face parte din inițiativa „Reacție pentru educație”, 

sprijinită de către Ministerul Educației la inițiativa Narada- prima platformă digitală ce ușureaza accesul la 

educație la distanță cu ajutorul donațiilor. 

 Proiectul a fost  gândit în perspectiva viitorului, un viitor care va permite adaptarea la educația 

online dar, mai ales reîntoarcerea în grădiniță a preșcolarilor și acoperirea nevoilor imediate ale copiilor în 

momentul când vor reveni și vor găsi nu o sală de grupă anostă, ci una modernă, unde să fie integrată 

tehnologia și care să permită un stil de învățare interactiv, distractiv, motivant și antrenant, astfel încât 

copiii să fie pregătiți pentru școală, pentru viață. „Ne-am gândit atent la nevoile grădiniței și ale copiilor. 

Avem nevoie de o investitie de 5.000 de euro, bani ce vor fi direcționați spre tehnologizarea și dotarea 

grădiniței. În acest moment, donațiile se pot face direct pe pagina noastră de campanie”, menționam în 

ziarul local pentru a aduce în prim plan proiectul nostru comunității locale și pentru a căuta susținerea 

companiilor locale prin achiziția de echipamente necesare desfășurării educației online sau donații, iar d-

na inspectoare Roșca Elena concluziona “Este o idee foarte frumoasă care contribuie la susținerea și 

dezvoltarea învățământului preșcolar”. 

  

„Am pus cap la cap resursele de care dispunem, pornind de la avantajele științei și tehnologiei, 

canalele de comunicare, până la comunitatea de voluntari și companii, pentru a veni în întâmpinarea 

profesorilor ce caută acum soluții de a rămâne aproape de elevii lor”, spunea Andra Munteanu, co-

fondator Narada, organizație care caută și implementează soluții rapide și eficiente de modernizare a 

educației.  

Platforma a pus la dispoziție un formular pentru exprimarea nevoilor materiale pe care eu și 

preșcolarii mei le resimțim din plin în pandemie pentru realizarea educației la distanță. Necesitățile 

activității didactice fie desfășurată online, fie, sper, clasic - față în față a determinat realizarea obiectivului 

final al acestui proiect și anume  acela de a atrage și a aduna oameni cu suflete mari și dare de mână ce fac 

parte din comunitățile locale, astfel încât să fie acoperite cât mai multe nevoi, într-un timp cât mai scurt. 

Astăzi, mai mult ca niciodată, influența și impactul businessului în ceea ce privește viitorul educației sunt 

cruciale 

„În contextul actual, mai mult decât oricând, oamenii s-au solidarizat în jurul educației. 

Inițiativa <<Reacție pentru educație>> vine să contribuie în această perioadă în care, deși despărțiți unii 

de alții, învățarea trebuie să continue. Îmi doresc ca acest moment să deschidă drumul prin care tehnologia 

în educație să fie accesibilă tuturor”, a declarat Monica Anisie, ministrul educației și cercetării. 
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(Sursa:https://www.edumanager.ro/reactie-pentru-educatie-o-platforma-digitala-menita-sa-usureze-

accesul-la-educatia-la-distanta-pentru-profesori-si-elevi/) 

  Proiectul educațional „Grădinița mea de vis” derulat cuprinde pe lângă publicarea pe platformă a 

dorințelor și necesităților grupei și activități de sensibilizare a publicului prin articole în ziare locale, postări 

pe facebook, informări prin cercuri pedagogice, dar si implicarea directă și activă a mea, a preșcolarilor de 

grupa mare și a părinților prin realizarea de activități, dintre care enumerăm: 

1.   La mulți ani, pui de românași!”-activitate practică de 1 Decembrie 

2. „O grădiniță în ghetuțe!”-activitate practică de Moș Nicolae 

3. „De Crăciun fii  mai bun!”-expoziție online pe pagina de facebook cu vânzare a circa 100 de 

felicitări realizate de echipa preșcolari-părinți  
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Am înțeles destul de repede ca în contextul pandemiei se impune susținerea ajutorării mediului 

didactic cu toate resursele moderne necesare și reorganizarea demersului educațional prin adaptarea stilului 

de predare-învățare-evaluare la condițiile actuale. De aceea prin muncă, dedicare și implicare directă și 

activă am propus acest proiect și l-am realizat cu succes, campania de susținere pe platforma s-a încheiat, 

grupa noastră a  obținut pentru o activitate didactică actuală și de calitate tablă interactivă, tvsmart, boxe, 

imprimantă și laptop pentru printarea fișelor de lucru necesare educației la distanță a copiilor care nu au 

acces la device-uri, dar și laptopuri și tablete pentru copiii care nu dispun de deviceuri și au lucrat până 

acum de pe deviceurile părinților sau împrumutate. 

Grădinița este o etapa esențială în dezvoltarea armonioasă a fiecărui copil și receptarea ei ca 

un  fenomen pozitiv depinde în egală măsură de sistemul de educație adoptat în fiecare instituție și de felul 

în care părinții  și comunitatea locală se implică activ în acest sistem. Prin realizarea acestui proiect am 

realizat că atât părinții sunt parteneri în educația copiilor cât și oameni cu suflet mare din companii private 

prin donațiile lor sau din massmedia prin susținerea și aducerea în prim plan a proiectului, toți ne-au 

susținut și au contribuit la succesul nostru în realizarea unei grădinițe de vis și le acordăm mulțumirile 

noastre și recunoștința. În schimb le vom oferi activități de serbare a sărbătoririi reușitei, atunci când 

vremurile ne vor permite și promisiunea că tehnologia le va deschide noi drumuri preșcolarilor noștrii 

actuali și viitori spre o educație de calitate și abdatată vremurilor provocatoare pe care le trăim. 

 Împreuna pentru o educație de calitate putem schimba viitorul copilașilor! 
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PROVOCĂRI ALE MEDIULUI ON-LINE 

                                              Bolojan Lucia Florina 

Școala Gimnazială ,,Iuliu Maniu” Zalău 

 

Datorită dezvoltarii rapide a tehnologiei informației, calculatorul a devenit un instrument indispensabil 

oricarei persoane, instrument prin intermediul caruia putem avea acces la impresionante surse de informare 

datorita numarului mare de site-uri web existente, biblioteci virtuale sau muzee on-line, un instrument cu 

ajutorul căruia orice persoana poate păstra legatura cu familia sau cu prietenii și cu ajutorul careia se pot 

obține informații într-un timp redus și cu costuri minime.Cu toate acestea trebuie avut în vedere și faptul 

că și excesul de tehnologie poate fi un pericol serios la adresa sănătății și a dezvoltării armonioase a 

copiilor. Mai mult, expunerea prelungită la jocuri bazate pe scenarii prestabilite poate să le afecteze 

gândirea creatoare și imaginativă precum și abilitățile 

sociale.                                                                                                        

Elevii știu că internetul permite accesarea cu ușurinta a informațiilor dintr-un număr infinit de domenii; 

potențialul de învatare este imens. Este o modalitate de a trece peste izolare.  Cadrele didactice, în 

colaborare cu familia, trebuie să pregăteasca elevul pentru întâlnirea cu internetul; acesta trebuie protejat 

când e vorba de exploatarea acestei noi și uluitoare surse și acest lucru se face prin prezentarea site-urilor 

pe care trebuie să le viziteze și prin discutarea despre atitudinea pe care trebuie să o adopte față de 

informațiile nepotrivite, dăunătoare. Este o nouă ocazie de a-l învața pe elev responsabilitatea pe care o 

implică luarea unei decizii.Calculatorul este foarte util atât elevului cât și profesorului însă folosirea 

acestuia trebuie realizată astfel încât să îmbunătățească calitativ procesul instructiv-educativ, nu să îl 

îngreuneze.                                                                                                                          

Utilizarea la întamplare, fară un scop precis, la un moment nepotrivit a calculatorului în timpul lecției duce 

la plictiseala, monotonie; ineficiența învățării  prin neparticiparea unor elevi la lecție, nerealizarea 

obiectivelor lecției, izolarea elevilor ți chiar repulsie față de acest mijloc modern de predare-învatare.                                                                                                              

Calculatorul trebuie folosit astfel încât să urmărească achiziționarea unor cunoștiințe și formarea unor 

deprinderi care să permită elevului să se adapteze cerințelor unei societăți aflata într-o permanentă evoluție. 

Acesta trebuie să fie pregătit pentru schimbări, să le întampine cu entuziasm nu cu frică și rezistență.                                                                                                           

 Dacă elevii sunt orientați cu încredere spre schimbare, ei vor simți nevoia de a fi instruiți cât mai 

bine pentru a face față noilor tipuri de profesii. Esecul în dezvoltarea capacitații de a reacționa la schimbare 

poate atrage dupa sine pasivitatea și alienarea.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 lângă faptul că le dezvoltă copiilor atenția, gândirea logica și creativitatea, le dezvolta interesul pentru 

cunoaștere și le cultivă încrederea în forțele proprii, permițând acestora să participe la propria lor formare.                                                   

Folosind calculatorul în activitatea instructiv-educativă contribuim la schimbări majore în ceea ce privește 

strategiile de lucru cu elevii, se reînnoiesc tehnicile de predare și de învatare, modificând radical rolul 

învățătorului.                                                                                                         

Calculatorul nu este utilizat pentru a înlocui activitatea de predare a cadrului didactic, ci pentru a veni 

tocmai în sprijinul predării, ajutându-l astfel să-și îndeplinească mai bine funcția sa didactică fundamentală.                                                                                                                                

Programul de calculator poate deveni un suport important pentru o predare eficientă. Elevii și profesorul 

pot avea mai multe roluri și/sau funcții simultane în cadrul unui sistem de instruire, funcții care nu sunt 

complet automatizate. Infrastructura sistemului de instruire poate, de asemenea, să îndeplinescă sarcini 

multiple.Profesorul trăiește e însuși el într-o societate în schimbare, și din fericire, în prima linie a 

schimbării, astfel încat va trebui să se adapteze, să se acomodeze, să se perfectioneze continuu. 

Utilizarea calculatorului are numeroase avantaje  :                                                                                                     
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  -Stimularea capacitătii de învățare inovatoare, adaptabilă la condiții de schimbare socială rapidă;    

-Consolidarea abilităților de investigare științifică;                                                                                

 -Constientizarea faptului că noțiunile învațate își vor găsi ulterior utilitatea ;                                                           

  -Creșterea randamentului însușirii coerente a cunoștințelor prin aprecierea imediată a răspunsurilor 

elevilor ;                                                                                                                                                   

  -Întărirea motivației elevilor în procesul de învațare ;                                                                                               

   - Stimularea gândirii logice și a imaginației ;                                                                                                                

 - Introducerea unui stil cognitiv, eficient, a unui stil de muncă independentă ;                                                              

 -Instalarea climatului de autodepășire, competitivitate;                                                                                                

 -Mobilizarea funcțiilor psihomotorii în utilizarea calculatorului ;                                                                                     

  -Dezvoltarea culturii vizuale;                                                                                                                                 

 -Formarea deprinderilor practice utile ;                                                                                                                      

 -Asigurarea unui feed-back permanent, profesorul având posibilitatea de a reproiecta activitatea în funcție 

de secvența anterioară;                                                                                                                                      

 - Facilități de prelucrare rapidă a datelor, de efectuare a calculelor, de afișare a rezultatelor, de realizare 

de grafice, de tabele ;                                                                                                                                                   

 -Asiguraă alegerea și folosirea strategiilor adecvate pentru rezolvarea diverselor aplicații ;                                               

-Asigură pregătirea elevilor pentru o societate bazată pe conceptul de educație permanentă (educația de-a 

lungul întregii vieți);                                                                                                                                     

  -Determină o atitudine pozitivă a elevilor față de disciplina de învațământ la care este utilizat calculatorul 

și față de valorile morale, culturale și spirituale ale societății .                                                              

 

 

 

Bibliografie: 

Surse web: 

www.didactic.ro accesare 08.01.2021                                                                                                                       

,,Efectele micului ecran asupra minții copilului” –Dr.Virgiliu Gheorghe, Nicoleta Criveancu, 

lect.univ.dr.ing.Andrei Drăgulinescu                                                                                                              
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Personalitatea învăţătorului şi exigenţele profesiei didactice 

Prof. înv. Primar Muraru Amalia 

Școala Gimnazială „Octav Băncilă” Corni, jud. Botoșani 

Munca şi personalitatea educativǎ a profesorului pot lǎsa urme frumoase în mintea şi comportarea 

tinerelor generaţii şi pot servi acestora drept model de viaţǎ. 

Funcţiile profesorului în şcoalǎ 

Profesorul îndeplineşte în şcoală următoarele patru funcţii (A.Neculau şi Şt. Boncu): 

Funcţia de organizator- De felul în care el ştie cum să-şi organizeze demersul didactic depind dezvoltarea 

gândirii elevilor, trezirea interesului acestora şi performanţele lor şcolare.  

 Funcţia de educator -se exprimǎ prin îndeplinirea statutului de model, partener, sfătuitor al elevilor.  

Funcţia de partener al educaţiei-se referǎ la raporturile profesorului cu alţi factori educativi, (pǎrinţii),  la 

comuniunea  cu elevii, şcoala fiind, dupǎ familie, a doua instanţǎ de socializare.  

Funcţia de membru al corpului profesoral-se referǎ la interdependenţa cu colegii, cu superiorii 

(directorul) şi alţi educatori.  

Rolul profesorului în şcoalǎ şi societate 

            Profesorul poate exercita o diversitate de roluri, fiecare punând accentul pe o anumită latură a 

activităţii sale. I. Nicola , citând-o pe Anita E. Woolfolk menţionează următoarele roluri: 

a)  profesorul ca expert al actului de predare- învǎţare; 

b)  profesorul ca agent motivator; 

c)  profesorul ca lider al unui grup de elevi cǎrora le este şi prieten şi confident, dar şi substitut al pǎrinţilor; 

d)  profesorul consilier (sfǎtuitor al elevilor); 

e)  profesorul ca model; 

f)  profesorul ca profesionist reflexiv asupra tuturor întâmplǎrilor şi fenomenelor cu care se confruntǎ; 

g)  profesorul ca manager. 

  Structura personalitǎţii profesorului 

Componentele structurii de personalitate a profesorului sunt, dupǎ cum afirmǎ I.Nicola: cultura, 

calitǎţile atitudinale şi calitǎţile aptitudinale. 

 a) Cultura 
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Cultura profesorului este rezultatul educaţiei şi pregǎtirii sale, iar componentele ei sunt: cultura 

generalǎ şi filosoficǎ, cea de specialitate şi cea psihopedagogicǎ. Cultura generalǎ şi cea de specialitate 

reprezintǎ o condiţie necesarǎ dar nu şi suficientǎ pentru realizarea comunicǎrii pedagogice. Ele trebuie 

însoţite obligatoriu de cultura psihopedagogicǎ. 

b) Atitudinea 

Din ansamblul calitǎţilor atitudinale, pentru exercitarea profesiei didactice sunt considerate foarte 

importante urmǎtoarele: 

-umanismul în general şi dragostea de copii în special; 

-calitǎţi de naturǎ caracterial-moralǎ; 

-conştiinţa personalitǎţii şi a misiunii. 

c) Aptitudinile pedagogice 

Aptitudinile pedagogice considerate speciale cuprind: 

*aptitudinea de a cunoaşte şi înţelege psihicul celui supus acţiunii educative;  

*aptitudinea empaticǎ; 

*aptitudini organizatorice;  

*spirit de observaţie;  

*tactul pedagogic;  

*mǎiestria pedagogicǎ.  

Principii - nucleu care exprimă concepţia actuală asupra conţinutului specific profesiei didactice şi 

asupra calităţilor unui bun profesor 

Cadrul didactic:  

      P1.este un bun cunoscător al domeniului şi al didacticii disciplinei pe care o predă. 

       P2.cunoaşte elevul şi îl asistă în propria dezvoltare. 

       P3.este un membru activ al comunităţii. 

       P4.are o atitudine reflexivă. 

       P5.este promotor al unui sistem de valori în concordanţă cu idealul educaţional.  

Standardele  profesionale pentru predarea în înv. primar 

Învăţătorul: 
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• cunoaşte particularităţile de vârstă, individuale şi ale grupului de apartenenţă; 

• are o temeinică pregătire profesională; 

• creează un climat afectiv pozitiv;  

• utilizează, creează resurse materiale şi implică resurse umane în activitatea sa; 

• realizează demersul didactic în aşa fel încât toţi elevii şi fiecare în parte să-şi dezvolte propriile 

capacităţi, înclinaţii şi aptitudini; 

• face legături intra, – inter – şi transdisciplinare; 

• foloseşte strategii de evaluare care motivează şi stimulează elevii; 

• colaborează cu membrii comunităţii şcolare şi cu familiile elevilor; 

Între calităţile de care trebuie să dea dovadă un profesor şi care pot influenţa şi modela personalitatea 

elevului, un loc important îl ocupă şi tactul pedagogic care se reflectă în: 

a)   gradul de adecvare a comportamentului profesorilor faţă de fiecare elev; 

b)  gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la  învăţătură şi a comportamentului elevului; 

c)  gradul de dezvoltare a personalităţii elevului; 

d)  gradul de respectare a particularităţilor psihice ale elevului şi asigurarea unui climat psihic optim al 

activităţii instructiv – educative;     

e)  rezultatele obţinute în atingerea obiectivelor propuse în activitatea instructiv–educativă. 
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ÎN RÂNDUL TINERILOR 

Profesor ONEL LILIANA 

Liceul ”Traian Vuia” Galați 

 

 În această perioadă a globalizării și a schimbării continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

independentă și mai egoistă. 

Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite și susținute valorile legate de 

comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să își exercite drepturile și responsabilitățile de 

membri ai comunităților și să poată stabili puncte de legătură între diferite culturi.  

 Voluntariatul transformă în acțiune declarația Națiunilor Unite, potrivit căreia ”noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. 

 Îi învățăm pe copiii noștri să fie curați, respectoși, politicoși, să-și asculte dascălii și părinții, să fie 

atenți când traversează strada, să nu mintă etc. Cu adevărat, însă, foarte rar ne gândim cum să-i învățăm să 

fie generoși. Să dăruiască.  

Știm că de sărbători, spiritul caritabil se manifestă mai puternic, dar lecția de generozitate este mai 

complicată și adună în ea o serie de exigențe mult mai diverse și mai profunde decât pare la prima vedere. 

Ea înseamnă darul făcut fără ostentație din puținul pe care îl avem, timpul petrecut cu cei care au nevoie 

de timpul nostru, cuvinte de încurajare pentru cei împovărați. 

 Să înțeleagă că generozitatea nu se reduce doar la o vizită la un centru de pentru copii sau bătrâni. 

Ea trebuie să devină o permanență a vieții noastre. Dar pentru a se realiza acest lucru este nevoie de lecții 

de generozitate. Și aici intervine, alături de familie, școala, a cărei menire este nu doar de a instrui, ci și de 

a forma caractere.  

Impactul voluntariatului urmărește promovarea unei cetățenii active, valorificarea spritului 

caritabil al elevilor și al cadrelor didactice, stimularea elevilor pentru voluntariat, formarea de tineri pentru 

voluntariat, oferirea unui ajutor moral și material celor cu probleme, crearea de legături între copii, elevii 

din echipă, adulții și membrii comunității locale, sensibilizarea opiniei publice față de acțiunile de 

solidarizare. 

Lecția de generozitate înseamnă să fim atenți la cei din jur, să-i ascultăm, să le respectăm nevoile, 

visurile. Ea trebuie să-l învețe pe copil că atunci când dăruiește să nu judece, să nu pună etichete, să nu 

acuze, să nu promită dacă nu se poate ține de cuvânt, să nu nască iluzii, atunci când nu poate oferi nimic. 

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, și în care copiii și tinerii, cu sprijinul dascălilor, 

joacă un rol principal, pune bazele unei activități de continuitate pe plan local și a unor proiecte de lungă 

durată, care se adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; își 

propune să crească impactul și să întărească pe cât posibil comunitatea. O astfel de abordare schimbă și 

echilibrează relațiile de putere pentru beneficiul copiilor și mai ales pentru copiii aflați în situații de risc – 

marginalizare socială; risc de abandon (eșec) școlar și/sau familial; risc de instituționalizare.  

Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de copii și tineri în propria viață se 

înscrie în principiile noii sociologii, copiii și tinerii deținând valoare ca și categorie socială, fiind capabili 

să emită idei, păreri, strategii construite de ei în propria manieră, o dată ce au procesat informațiile necesare 

din lumea înconjurătoare. 
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Studiu de specialitate 

« Méthodes et moyens audio-visuels utilisés dans l’enseignement des langues»  

 

Doina Volocariu 

 Colegiul Economic « Anghel Rugină » Vaslui 

 

Les moyens audio-visuels jouent un rôle important dans l'acquisition d’une langue étrangère. On a 

employé depuis longtemps des auxiliaires visuels comme: les tableaux muraux, les illustrations, les 

gravures, les photographies, les albums, les cartes, les tableaux de langage. Les moyens audio-visuels le 

plus utilisés en classe de langue sont: le tableau de feutre, les tableaux phonétiques, le projecteur d'images, 

le vidéo projecteur, le rétroprojecteur, le lecteur CD, la radio, le magnétoscope, la vidéocassette, le film 

animé, le film sonore, la télévision et pas en dernier lieu l'ordinateur qui se caractérise par une complexité 

extraordinaire. 

« En s'adressant aux yeux et aux oreilles, ces moyens ont le rôle d'activer les élèves, en éveillant 

leur intérêt et leur attention, en favorisant ainsi la formation des automatismes nécessaires pour une bonne 

maîtrise de la langue ».8 

Pour pouvoir obtenir de bons résultats, on ne doit pas ignorer l'aspect technique et l'aspect 

méthodologique. Le premier se réfère au maniement de ces instruments tandis que le deuxième vise le 

profit qui en résulte. 

« L’attrait et la facilité d’usage des matériels pédagogiques mis à disposition des enseignants 

peuvent accroître la motivation et accélérer le processus d’apprentissage ».9 

Il faut remarquer que les moyens audio-visuels ne peuvent et ne doivent pas se substituer au 

professeur de langue. Ils ne sont que des instruments, des auxiliaires qui l'aident à augmenter la motivation, 

le plaisir de lire, de parler, de découvrir une langue étrangère. Ces moyens présentent un grand avantage 

pour les élèves: ils mettent à leur disposition un support visuel et auditif qui assure une bonne 

compréhension de la langue. Les élèves ont la possibilité, grâce aux documents authentiques audio de ne 

pas perdre le contact avec la langue courante vive qui change sans cesse. On doit toujours actualiser, dans 

la mesure du possible, les films, les CD, etc. pour éviter l'usure morale de ceux-ci. 

Et lorsqu’on utilise les moyens audio-visuels, on devient un vrai animateur, car on dirige, suggère, propose, 

incite la curiosité des élèves, par des sujets très divers, très variés. Le professeur peut, par exemple, « lancer 

» un thème (au restaurant, au théâtre etc.) ou un prétexte de conversation et puis on donnera la liberté totale 

à ses élèves de parler et de communiquer leurs pensées. De temps en temps, d'une manière discrète et 

délicate, on peut intervenir pour donner des explications supplémentaires, pour accélérer ou pour ralentir 

 
8 Nica, Traian et Ilie, Cătălin, Tradition et modernité dans la didactique du français, langue étrangère, Craiova, 
Editura Celina, 1995, p. 241 
9 Tagliante, Christine, La classe de langue, Paris, CLE International, 2006, p. 69 
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le rythme de la discussion. La leçon de langue sera plus entraînante, plus agréable, plus naturelle et plus 

efficace. 

Le magnétophone (qui était utilisé dans les méthodes audio-orale et audiovisuelles) a été 

actuellement remplacé par le lecteur CD et le dictaphone. Plus pratiques à utiliser, ils constituent des 

auxiliaires didactiques qui permettent de faire écouter et comprendre la prononciation de natifs et 

d'enregistrer la prononciation des élèves durant les pauses prévues après chaque phrase. C’est l’occasion 

pour présenter des documents authentiques qui présentent de vrais « morceaux » de culture et civilisation 

de la langue françaises. En même temps, on peut utiliser les deux fonctionnalités: l’écoute et 

l’enregistrement. Pour ce travail, un laboratoire de langues nous semble le plus approprié. 

Que ce soit à l’aide d’un tableau classique noir ou plus moderne sur lequel on écrit avec des feutres, nous 

ne pouvons pas concevoir une classe quelconque sans écrire ou dessiner. 

« Or, ce qui est écrit au tableau a souvent une valeur absolue: c’est ce que les apprenants doivent 

mémoriser, c’est pourquoi ils se précipitent pour noter, avec des fantaisies grammaticales ou lexicales, ce 

qui est écrit blanc sur noir ».10 

Les diapositives (qui étaient utilisés dans les méthodes audio-orales et audiovisuelles) sont des 

photos en couleurs que l'on projette devant les élèves. Parce que l’image ne bouge pas, l’enseignant a le 

temps d'accompagner la présentation de l'explication du lexique ou des mécanismes grammaticaux 

respectifs. L'application de ce moyen implique plusieurs étapes: la conversation introductive; la description 

des images du récit - faite par le professeur; la description des images de mémoire - faite par les élèves. 

Le film fixe présente une suite d'images groupées autour d'un thème. Ces images peuvent 

concentrer l'attention des élèves sur un paysage, un geste ou le comportement d'un personnage. 

 « Les images du film offrent la possibilité aux élèves de parler sans attendre les questions du professeur, 

en donnant ainsi priorité à l'expression orale. Elles mettent les élèves dans le contexte de la civilisation et 

de la manière de vivre du peuple français ».11 

Le film sonore, la télévision, le caméscope et l’appareil photo numérique sont utilisés actuellement 

dans les méthodes fondées sur l’approche communicative et l’approche actionnelle. Le premier a une 

grande importance car il favorise l'activité indépendante des élèves. Le film animé est l'auxiliaire audio-

visuel le plus attractif et le plus suggestif que 1’on puisse concevoir pour la classe de langue car c’est un 

document authentique qui pourrait être riche en éléments sur la culture et la civilisation de la langue 

enseignée. Après la projection il est souhaitable d'organiser des discussions sur le sujet de celui-ci, les 

réactions des personnages, leur conduite, la manière de s'habiller, etc. 

La télévision a son rôle important pour toute la société. En général, elle est un moyen d'éducation. La 

jeunesse veut y trouver une modalité de résoudre les problèmes les plus divers qui préoccupent l'homme 

contemporain. Pour pouvoir comprendre un reportage, une émission, le déroulement d'un concours ou un 

fi1m français, par exemple, l'élève et l'homme en général doit avoir une culture solide et vaste. 

 
10 Tagliante, Christine, La classe…..op.cit., p. 72 
11 Nica, Traian et Ilie, Cătălin, Tradition…., op. cit., p. 244 
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« En écoutant de la musique française, les jeunes pourront se rendre compte des différences et des 

similitudes qui existent entre les deux pays: la Roumanie et la France. Et puis, la musique est un langage 

universel qui ne connaît pas de frontières ».12 

Le film documentaire, le film artistique, le film pédagogique sont des moyens audiovisuels assez 

fréquents en classe de langue. Le caméscope et l’appareil photo numérique pourraient permettre de faire 

produire par les apprenants des documents vidéo selon un projet commun défini en classe: travail sur la 

langue ou les différents niveaux de langue, analyse des attitudes, etc. 

L’ordinateur se prête à des activités multiples et il est de plus en plus utilisé pour faciliter 

l'apprentissage d'une langue étrangère. L’intelligence artificielle de l'ordinateur ouvre des perspectives 

extraordinaires au professeur de langue. Les élèves découvrent un autre univers, un autre monde, inconnu 

et qui offre beaucoup de satisfactions. Ils ont la possibilité de corriger plus rapidement ses fautes et ne pas 

les répéter, grâce à l'ordinateur. On peut stocker des jeux didactiques, très utiles pour ceux qui apprennent 

une langue étrangère, enregistrer des chansons ou des textes. Les activités didactiques qui pourraient être 

réalisées à l’aide de l’ordinateur sont très diverses: rédaction des lettres de correspondance ou des courriels, 

des articles de journal, des récits ou tout simplement l’apprenant peut être amené à faire des recherches sur 

Internet. 

« L’utilisation d’un clavier et d’une souris au lieu d’un papier et d’un crayon est un facteur de 

motivation par la découverte et la maîtrise d’une technique, et par l’attractivité du traitement de texte, qui 

permet d’utiliser des outils généralement absents de la classe de langue: la correction orthographique, la 

consultation d’un dictionnaire des synonymes, l’insertion de mots, la recherche, la mise en page 

automatique, etc. ».13 

Les apports de l’utilisation d’Internet en cours de langue pour l’enseignant sont particulièrement 

riches dans la mesure où il est possible de trouver sur la toile de nombreux documents authentiques. Ces 

documents ne sont d’ailleurs pas autrement disponibles pour les enseignants exerçant hors du pays dont ils 

enseignent la langue. Ils peuvent être audio, vidéo ou écrits. Leur exploitation est ensuite similaire à celle 

de tout document authentique. D’autre part, les ressources sont telles qu’il est possible de les renouveler, 

ce qui permet une approche culturelle contenant des informations actuelles et non plus datant de plusieurs 

années et rapidement obsolètes, comme dans le cas des méthodes « papiers ». L’enseignant a également 

accès à un réseau inépuisable d’informations pédagogiques et de formations par le biais des sites spécialisés 

ou des listes de diffusion. Il peut ainsi trouver les réponses à ses questions mais aussi idées et soutien. Une 

communauté internationale d’enseignants de langues étrangères se crée de cette manière et favorise 

l’échange de ressources et de savoir-faire. 

L’utilisation de l’Internet en cours de langue permet de sortir du cadre de la classe, d’avoir accès 

à de nouveaux horizons, de s’évader en quelque sorte dans la langue. La découverte culturelle devient un 

prétexte à la pratique langagière. Par la découverte de sites et de documents non didactiques, les stéréotypes 

 
12 Nica, Traian et Ilie, Cătălin, Tradition…., op. cit., p. 244 
13 Tagliante, Christine, La classe…, op. cit., p. 74 
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sont combattus et la langue retrouve son rôle de véhicule culturel, dans la mesure où langue et culture sont 

fondamentalement liées. 

Cette exposition à une langue utilisée hors contexte scolaire ou universitaire ne peut que faire 

prendre conscience de ce qui doit être l’unique but de l’apprentissage d’une langue étrangère: la 

communication et non plus la réussite à un examen. L’approche actionnelle alliée à Internet permet de « 

faire faire » aux apprenants des tâches en utilisant la langue. 

Celle-ci n’est plus l’objet de l’apprentissage mais bien un outil pour atteindre des objectifs précis. 

Un de ces objectifs peut être le développement d’une compétence interculturelle mais aussi et avant tout 

celui d’une compétence de communication sociale. 

Malgré ses avantages incontestables et les multiples possibilités de travail qu’il ouvre (présentation 

d’un travail structuré, gains de temps, dynamisme), le rétroprojecteur n’est malheureusement pas assez 

utilisé en classe de langue. Il reste plutôt l’apanage des formateurs. Cependant il reste à prouver aux 

apprenants sa fonction transdisciplinaire, la maîtrise de cette technique pourra leur apporter bénéfice 

également dans d’autres disciplines  (pour présenter et illustrer leurs exposés et comptes rendus, etc.). 

Quant au vidéo projecteur, réservé aux présentations, aux exposés et aux évaluations, reste 

difficilement accessible à cause de son coût assez élevé qui ne permet pas aux professeurs de pouvoir en 

disposer.14 

Même si ces supports sont très importants pour exploiter un document vidéo, l’enseignant a besoin 

aussi d’autres qui sont complémentaires au processus didactique: les manuels qui sont des recueils de 

documents et d’activités de classe qui suivent une progression et se réclament d’une méthodologie donnée. 

Le choix d’un manuel n’est pas aisé car il doit répondre à la fois aux besoins de l’institution et de 

l’apprenant ainsi qu’aux critères de l’enseignant. 15 

En conclusion, les moyens techniques audio-visuels peuvent apporter leur contribution à la 

réalisation du but primordial de l'enseignement des langues: faire parler librement et comprendre 

parfaitement. 
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Parteneriatele şcolii cu familia şi cu comunitatea 
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 Pentru a ne apropia cât mai mult de subiectul referitor la  parteneriatul dintre şcoală şi comunitate, 

trebuie să introducem încă o componentă esenţială, şi anume familia. De cele mai multe ori, şcoala vine cu 

propuneri de activităţi variate în parteneriat cu comunitatea, dar dacă în familie nu sunt susţinute, salutate 

sau încurajate aceste acţiuni, puţine sunt cazurile în care ele îşi îndeplinesc scopul.  

 În sens general, prin conceptul de parteneriat înţelegem o acţiune prin care părţile au beneficii 

direct sau indirect proporţionale. ,,Având posibilitatea de a identifica problemele comunitare, elevii devin 

mult mai atenţi la ceea ce se petrece în jurul lor, mult mai activi în procesul de soluţionare a problemelor, 

mult mai responsabili în demersurile pe care le întreprind. (Velea, 2006, p. 73, apud. ) 

 Ca educatori, ne dorim să creştem tineri responsabili, încrezători, deţinători ale unor valori 

esenţiale, şi nu în ultimul rând, pregătiţi pentru a-şi folosi potenţialul şi creativitatea şi pentru dezvoltarea 

comunităţii sau a lumii în care trăiesc.  Conform piramidei învăţării, o mare parte din informaţie şi 

cunoaştere este asimilată prin experimente practice. Înţelegem deci, importanţa invăţării experienţiale şi 

utilitatea activităţilor prin care elevii pot să experimenteze diferite situaţii şi mai ales, să reflecteze asupra 

acestora. Aici intervine priceperea educatorului de a îmbina eficient activităţile şcolare cu cele extraşcolare, 

activităţi interdependente şi complementare.  

 O altă sarcină care îi revine educatorului este de a alege cea mai potrivită metodă pentru a comunica 

şi a colabora cu familiile elevilor. 

Comunicarea a primit în rândul specialiştilor o mulţime de definiţii, toate fiind pertinente şi 

dezvăluind laturi diferite ale acesteia. Conform definiţiei din DEX, comunicarea reprezintă o ,,informare 

orală sau prin scris, împărtășire, legătură, mijloc de a stabili legături (cu cineva sau cu ceva), vorbire.” 

(dexonline.ro). Cu alte cuvinte, comunicarea este mijlocul prin care se realizează un schimb de mesaje între 

oameni, unii fiind transmiţători, alţii, receptori, principalul instrument al comunicării fiind limbajul.   

Comunicarea verbală este organizarea primară în menținerea contactului cu mediile interne și 

externe în cadrul unei organizaţii. Prin utilizarea limbajului oral și scris, organizațiile și toate subsistemele 

lor coordonează, controlează, conduc și gestionează comportamentul individual și de grup. Comunicarea 

verbală oferă instrumentele necesare pentru a obține, transfera și stoca informații și cunoștințe. (Harris, 

2008: 4). 

Colaborarea este, deja, un concept mult mai operaţional pe care îl urmărim în lucrarea noastră. 

Aceasta se realizează cu ajutorul comunicării şi reprezintă, conform definiţiei din DEX ,,participarea activă 

la munca unui colectiv printr-o contribuție efectivă; muncă în comun.” (dexonline.ro). Prin intermediul 

acestei definiţii se clarifică importanţa colaborării, care este dată de existenţa unui scop comun al părinţilor 

şi al educatorului, şi anume: educarea elevului. 

Rămânând în latura colaborării eficiente între educator şi părinţi, întrucât acesta este punctul de 

interes al capitolului, trecem în revistă principalele situaţii care definesc această colaborare: atât 

învăţătorul, cât şi părinţii aplică o disciplină afirmativă -reguli şi limite clar stabilite, comunicarea fermă a 

aşteptărilor pe care le au adulţii de la copii, consecinţe pt. nerespectarea regulilor etc.-; cei doi parteneri 

colaborează  în toate laturile de dezvolare a copilului: fizic, moral, comportamental, social, extraşcolar; 

atitudinea părinţilor este potrivită în faţa provocărilor şcolare -să nu fie presiune asupra elevului, să 

găsească soluţii la probleme, să îl încurajeze şi să îl determine să muncească cu plăcere şi cât mai relaxat-

; părinţii se interesează frecvent de situaţia şcolară şi comportamentală a copiilor lor; 

educatorulorganizează întâlniri frecvente cu părinţii pe anumite teme necesare dezbaterii; aducerea la 

cunoştinţa învăţătorului anumite evenimente care ar putea perturba capacitatea de concentrare a copiilor la 

lecţii sau chiar ar putea scădea nivelul învăţării. 
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Pornind de la următoarea afirmaţie ,,părinţii trebuie să fie conştienţi, respectiv conştientizaţi, 

asupra scopului comun al familiei şi al şcolii în ceea ce priveşte formarea copilului şi asupra faptului că 

şcoala continuă şi completează educaţia copilului, dar nu este în măsură să preia sarcinile familiei. 

Neînţelegerea rolului familiei de către părinţi, neconcordanţele dintre educaţia în familie şi cea şcolară, 

dezinteresul părinţilor, dacă există, se pot corecta, cel puţin parţial, printr-o bună colaborare între familie 

şi şcoală” (Truţă, Mardar, 2005: 119) stabilim punctul de plecare din cadrul acestei colaborări. Înainte de 

a aplica orice metodă de colaborare, în primul rând, educatorul trebuie să se asigure că rolul părinţilor în 

viaţa şcolară a copiilor este pe deplin înţeles de către aceştia. Orice metodă de consolidare a colaborării cu 

familiei cu şcoala trebuie să stârnească apropierea dintre cele două medii fără a depăşi limitele unei 

colaborări strict profesionale. 

Aşadar, o colaborare eficientă între cei doi parteneri are, totuşi, nevoie de un moderator, iar acesta 

este cadrul didactic. Rolul său este multiplu, iar sarcina de a alege cele mai potrivite metode pentru a porni 

şi a menţine această colaborare nu este deloc uşoară. În primul rând, colaborarea dintre cei doi nu trebuie 

să se rezume strict la învăţare, ci şi la aspectele care privesc atitudinea copilului în diverse situaţii, şi la 

comportamentul acestuia.  

 Clasa socială afecteză învăţarea copilului în aceeaşi măsură în care afectează şi colaborarea dintre 

familie şi şcoală. Pe de o parte, conform teoriei lui Basil Bernstein, atât copiii cât şi părinţii lor utilizează 

codul lingvistic în mod diferit, iar comunicarea cu cadrul didactic se realizează la nivele diferite. Codul 

lingvistic pe care cadrul didactic îl foloseşte este cel elaborat, iar pentru utilizatorii codului restrâns pot 

apărea dificultăţi în înţelegerea mesajului transmis. Pe de altă parte, familiile aparţinând clasei de sus îşi 

vor putea ajuta copiii la diferite activităţi şi proiecte, putând colabora cu învăţătoarea în ceea ce priveşte 

temele pe care le studiază copiii, iar familiile apaţinând clasei de jos nu vor face acest lucru în primul rând 

pentru că nu deţin competenţele necesare. O colaborare de succes trebuie să cuprindă, aşa cum vom vedea 

într-un subcapitol următor, un evantai foarte elaborat de teme: de la dezvoltarea fizică a copilului, până la 

dezvoltarea lui cognitivă, atenţia, socializarea etc. Aceste teme trebuie să fie cunoscute de către părinţi şi 

înţelese pentru a putea fi discutate, iar diferenţa claselor sociale va face diferenţa şi în această situaţie. Nu 

putem ignora suportul şi susţinerea din punct de vedere profesional pe care familiile le asigură urmaşilor 

în funcţie de categoria socială pe care o reprezintă. Este atât ceva natural, cât şi ceva construit pe baza 

experienţelor de viaţă şi a influenţelor exterioare, dar, aşa cum am observant pe baza studiilor în domeniu, 

nu există un tipar care construieşte dezvoltarea copilului în funcţie de clasa socială, ci anumite componente 

din dezvoltarea lui ţin seama de aceasta.  

 Evidenţiind importanţa atitudinii faţă de educaţie a părinţilor şi a copiilor în contextul reuşitei 

şcolare, Adrian Hatos subliniază discrepanţele între clasa muncitoare şi clasa de mijloc astfel: ,,clasa 

muncitoare este descrisă adeseori ca fiind ghidată de supravieţuire, spre deosebire de clasa mijlocie, 

mobilizată de dorinţa de reuşită.” (Hatos, 2006: 185) 

Trecând în revistă o serie de factori care contribuie la menţinerea acestei colaborări, putem susţine 

faptul că în cadrul acestei colaborări familia trebuie privită în esenţa ei. Fie că vorbim despre reuşita 

elevului, fie că ne referim la performanţa acestuia, căci sunt două lucruri diferite, atât clasa socială a 

familiei, cât şi climatul familial sunt aspecte care contribuie la îndeplinirea lor. Este nefiresc să vorbim 

despre acestea doar în contextul şcolii, căci elevul depinde în egală măsură de familie şi de şcoală, iar într-

o colaborare eficientă educatorii trebuie să ţină seama de o serie de factori. 

Pe de altă parte, parteneriatele şcolii cu comunitatea depind de nevoile comunităţii sau ale elevilor, 

iar odată identificate, şcoala sau cadrul didactic începe demersurile pentru realizarea acestora. În funcţie 

de specificul lor, elevii învaţă, dincolo de informaţii practice şi utile, să ajute, să se implice activ, să 

găsească bucuria în a dărui celor mai dezavantajaţi, învaţă să colaboreze, să lucreze în echipă şi să propună 

soluţii de rezolvare a unor probleme identificate. Totodată, prin intermediul acestor parteneriate, şi şcoala 

poate să beneficieze de anumite facilităţi. Spre exemplu, în parteneriatele cu primăriile, se pot identifica 

elevii care sunt în risc din punct de vedere social –diferite abuzuri, risc de abandon şcolar etc-, iar şcoala, 
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cadrul didactic pot să intervină şi să ajute elevii în gestionarea situaţiilor şi a reintegrării lor şcolare, dacă 

este cazul. 

Pentru realizarea unui parteneriat educaţional de success, A Băran-Pescaru oferă o serie de 

principii: 

,,1. Nu există o abordare potrivită tuturor tipurilor de parteneriat; 

2. Perfecţionarea şi dezvoltarea celor din conducere reprezintă o investiţie esenţială; 

3. Comunicarea reprezintă temelia unui parteneriat efficient; 

4. Flexibilitatea şi diversitatea reprezintă cheia; 

5. Proiectele trebuie să considere un avantaj în instruirea, asistenţa şi fondurile oferite de sursele 

exerne şcolilor; 

6. Schimbarea înseamnă timp. 

7. Proiectele trebuie să evalueze în mod regulat efectele parteneriatului folosind indicatori 

multipli” (Bălan-Pescaru, 2004, p. 39, apud. Albulescu, Catalano, 2019) 

În concluzie, importanţa parteneriatelor dintre şcoală şi comunitate este dată de diferite variabile, 

dar unul dintre principalele roluri ale acestora este de a-i face pe elevi să conştientizeze faptul că fac parte 

dintr-o comunitate pe care trebuie să o susţină, să o respecte, să participe la dezvoltarea ei, să identifice 

problemele acesteia şi să participe la rezolvarea lor. 
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Abstract 

Education for democracy is an important element of the formation of the young generation for the 

future. That is why, we, the current generation, must work together to implement a new education for a 

proper social and civic education. 

In this context, I appreciate that the best methods for building social and civic competences at 

theschool children in gymnasium, are active participatory methods. The article aims to justify the necessity 

to use the active-participatory methods in Social Education. 

Key words: education, democracy, next generation, social education, civic education 

Obiectivul cheie al Educației pentru Cetățenie Democratică și al Educației pentru Drepturile 

Omului, stabilit de Consiliul Europei, este de a menține, la nivelul tuturor statelor, democrația, sprijinind 

tânăra generație în sensul de a deveni cetățeni activi. Democrația poate funcționa doarîntr-un cadru 

instituțional bazat pe o lege fundamentală și protejat de aceasta. Democrația trebuie să fie adânc 

înrădăcinată în societate16. Cultura civică trebuie să consolideze această dimensiune culturală a 

democrației.  

De aceea, profesorul care predă Educație socială are, în opinia noastră, o sarcină grea, dar nobilă: 

aceea de a forma tinerii în spiritul nediscriminării, respectului față de drepturile omului, în spiritul 

democrației constituționale, ca cetățeni activi și responsabili. Astfel, consider că utilizarea tuturor 

metodelor și procedeelor didactice  trebuie realizată printr-o îmbinare armonioasă care să conducă la 

realizarea scopului propus. Apreciem însă că metodele activ-participative sunt cele mai potrivite pentru a 

forma competențele prevăzute de programa școlară. 

Îmbinate creativ în strategii didactice, metodele activ-participative contribuie la succesul orelor de 

Educație socială.Strategia didactică reprezintă o „înlănţuire de situaţii de învăţare delimitate şi stabilite în 

funcţie de obiectivele operaţionale ale lecţiei, înlănţuire care însumează metode şi mijloace de învăţământ, 

procedee de lucru, metode şi instrumente de învăţare, ordonate în funcţie de obiective concrete”. Esenţa 

strategiei didactice este aceea de ordonare a datelor şi disponibilităţilor metodice în funcţie de scopul 

urmărit.17. 

”Strategia didactică este cea care condiţionează calitatea procesului de instruire. Ea oferă o bază 

de trecere de la concepţie la acţiune.(...). Orice strategie înseamnă atât concepție, cât și creativitate. Ea 

conferă lecţiei”dinamism şi mobilitate”, acţionând în funcţie de situaţiile concrete care se ivesc.18. 

Diferitele metode, mijloace de învăţământ sau materiale didactice pot fi utilizate singular sau în 

combinaţie. Folosirea lor izolată sau excesivă este mai puţin eficientă decât dacă ar fi utilizate în asociaţie. 

Complexitatea unei situaţii de instruire este de aşa natură încât solicită folosirea unor metode variate clasice 

sau moderne, dar nu ca entităţi distincte, ci ca resurse interdependente, ce acţionează după principiul 

complementarităţii funcţiilor, al compensaţiei şi susţinerii reciproce19. 

 
16 Vezi și http://mecc.gov.md/sites/default/files/educatia_civica_ro_2016-2017_final.pdf 
17 Idem 
18 Crișan Camelia, Conceptul de strategie didactică și semnificațiile lui, articol disponibil pe site-ul 

https://www.didactic.ro/materiale/6185_conceptul-de-strategie-didactica-si-semnificatiile-lui 
19I.Cerghit, I.T.Radu, E.Popescu – Didactica. E.D.P., Bucureşti, 1990, p.81 

https://www.didactic.ro/materiale/6185_conceptul-de-strategie-didactica-si-semnificatiile-lui
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În acest context, metodele activ-participative  sau interactive sunt proceduri care pornesc de la 

ideea că învățarea este o activitate personală, iar cel care învață este considerat ”managerul propriei 

învățări”, al întregului proces de învățare. Aceasta devine o activitate unică și diferită de la o persoană la 

alta, fiind determinată de istoria personală a subiectului, de mediul din care provine dar și de relațiile sociale 

pe care acesta le dezvoltă. ”Metodele activ-participative presupun activism, curiozitate intrinsecă, dorința 

de a observa, a explica, a explora, a descoperi”20. 

Sunt considerate activ-participative acele metode care ”mobilizează energiile elevului”, care îl 

ajută să își concentreze atenția, să-i stârnească curiozitatea. Metodele activ-participative ”pun accent pe 

cunoașterea operațională, pe învățarea prin acțiune”, aduc elevii în contact nemijlocit cu situațiile de viață 

reală. Ele se centrează exclusiv pe elev și sunt decisive în formarea personalității acestuia. 

Dezvoltarea  anumitor capacități presupune provocarea anumitor categorii de procese intelectuale. Acestea 

constituie resurse diferite ale fiecărui elev pentru a se implica în mod personal în actul învățării. ”Există 

astfel cazuri în care unii elevi apelează mai mult la memorie, la operații de memorare și de înțelegere; alții 

la gândire (capacitatea de a pune și de a rezolva probleme). În cazul în care apelează mai mult la gândire, 

se dezvoltă fie operațiile de gândire convergentă care presupun căutarea și găsirea unui răspuns simplu și 

corect; fie operațiile de gândire divergentă prin care se ajunge la emiterea unor răspunsuri posibile, la o 

situație cu final deschis; ori la o gândire evaluatoare ce duce la anumite judecăți în baza unor criterii 

implicite sau explicite; deci, unii fac apel la aptitudinile creatoare ce ar presupune capacitatea de a elabora 

idei; iar alții la gândirea critică care are la bază capacitatea de analiză, de interpretare și de explorare”21. 

Prin intermediul metodelor activ-participative profesorul trebuie ”să fie capabil să creeze situații 

în care elevii să fie obligați să utilizeze o gamă vastă de procese și operații mintale, astfel încât aceștia să 

aibă posibilitatea de a folosi materialul predat pentru rezolvarea sarcinilor date”22. Este vorba despre 

operații cum ar fi: observarea, identificarea, comparația, opunerea, clasificarea, organizarea, calcularea, 

analiza și sinteza, verificarea, explicarea cauzelor, sesizarea esențialului, corectarea, stabilirea de relații 

funcționale, abstractizarea și generalizarea, evaluarea, interpretarea, judecata critică, anticiparea, 

conturarea de imagini, formarea propriei opinii, extragerea de informații, comunicarea etc. ”Învățarea 

activă angajează capacitățile productiv-creative, operațiile de gândire și imaginație, apelează la structurile 

mintale și la cele cognitive de care elevul dispune și de care se folosește în producerea noii învățări”23. Din 

acest punct de vedere, metodele activ-participative se conduc după ideea constructivismului operatoriu al 

învățării: „Implicarea într-un efort constructiv de gândire, de cunoaștere ori pragmatic este de natură de a 

scoate elevul din încorsetarea în care este ținut eventual de un învățământ axat pe o rețea de expresii verbale 

fixe, de genul enunțurilor, definițiilor, procedeelor invariabile, regulilor rigide etc. și de a-i rezerva un rol 

activ în interacțiunea cu materialul de studiat (conținutul- stimul)”24. Subiectul se implică activ și se 

angajează deplin în actul învățării, cu toate resursele posibile. În măsura în care metodele folosite reușesc 

să mobilizeze efortul psihic și fizic ce provine din interiorul celui care învață, interesele și dorințele de 

cunoaștere, inițiativă, motivația intrinsecă (reușita și depășirea dificultăților), atunci într-adevăr ele au 

dreptul ”să-și revendice” apartenența la ceea ce fac, de obicei, purtând numele de metode activ-

 
20 Vezi și Suditu, Mihaela, Margaritoiu,Alina, Brezoi, Alina,  ”Metode interactive de predare- învățare. 
Suport de curs”, material disponibil pe site-ul: 
https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/metode_interactive_de_predare-invatare.pdf 
21 Vezi și Suditu, Mihaela, Margaritoiu,Alina, Brezoi, Alina, ” ”Metode interactive de predare- învățare. 
Suport de curs”, material disponibil pe site-ul: 
https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/metode_interactive_de_predare-invatare.pdf 
22 Idem 
23Suditu, Mihaela, Margaritoiu,Alina, Brezoi, Alina, ” ”Metode interactive de predare- învățare. Suport de 
curs”, material disponibil pe site-ul: 
https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/metode_interactive_de_predare-invatare.pdf 
24Suditu, Mihaela, Margaritoiu,Alina, Brezoi, Alina, ” ”Metode interactive de predare- învățare. Suport de 
curs”, material disponibil pe site-ul: 
https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/metode_interactive_de_predare-invatare.pdf 

https://programareliceu.files.wordpress.com/2014/07/metode_interactive_de_predare-invatare.pdf
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participative. „Activ” este elevul care gândește, care depune un efort de reflecție personală, interioară și 

abstractă, căruia i se oferă posibilitatea de a afla și singur cunoștințele înțelegându-le, stocându-le și 

aplicându-le în mod personal, care cercetează și redescoperă adevărurile și nu acela care reproduce mecanic 

materialul predat de cadrul didactic25. 

Profesorul joacă un rol esențial în a lucra cu metode noi. Acesta trebuie să-și activeze toate 

cunoștințele sale și întreaga lui pricepere pentru a insufla elevilor săi dorința de a dobândi, prin ei înșiși, 

printr-un studiu cât mai activ și mai intens o serie de cunoștințe, care altfel ar fi însușite mecanic și deci, 

nu ar folosi la nimic. ”Rolul profesorului este de a organiza învățarea, de a susține efortul elevilor și de a 

nu lua asupra lui, integral sau parțial, această strădanie”26.  

Este evident că metodele activ-participative sunt mai dificil de aplicat în practică și din acest motiv 

necesită o muncă mai atentă și diferențiată. Astfel promovarea lor necesită o schimbare de atitudine din 

partea noastră, a profesorilor, și prin ea, o transformare a conduitei, la elevii noștri. Putem spune că 

”metodele activ-participative, prin caracterul lor diferențiat și formativ, ajută la dezvoltarea potențialului 

intelectual al elevului, la intensificarea proceselor mintale, la ridicarea calității învățării. Sunt metode care 

țin seamă de elev așa cum este el, cu resursele lui intelectuale, fizice dar și afectiv-motivaționale, cu 

capacitățile și procesele mintale care îi aparțin. Sunt metode care țin seama de faptul că elevul se dezvoltă 

și se formează în timp ce învață, dar și asimilează”27. 
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Jocul didactic în învățământul primar 

metodă de  dezvoltare a competențelor cheie – rezolvarea de probleme  

 

                                                    Prof. consilier RADU MĂDĂLINA 

Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională 

 

         Din vremuri  imemorabile, jocul a însoţit, de-a lungul evoluţiei sale, fiinţa umană. Ponderea cea 

mai mare , ca timp şi ca importanţă , o are jocul la vârsta copilăriei . Până a devenit obiect al 

cercetărilor stiinţifice, jocul a fost folosit  ca unul din principalele mijloace  de educare a copilului . 

“ Jocul este munca copilului. “ ( Maria Montessori ) 

 

         Matematica modernă tinde să fie cât mai aproape de elev să-l ajute şi să-i dezvolte calităţile personale. 

Dacă în clasele pregătitoare, I şi a II-a formarea conceptelor matematice se face la un nivel primar, iar 

antrenarea lor separat, începând cu clasa a III-a, are loc integrarea şi articularea noţiunilor într-o structură 

mentală flexibilă, capabilă să mobilizeze şi optimizeze resursele pentru rezolvarea unor probleme variate. 

         Capacităţile general umane cum sunt creativitatea, abstractizarea, concretizarea, analiza sinteza se 

manifestă şi derivă în mod firesc din  operaţiile intelectuale specifice matematicii. Trebuie spus că în 

procesul extrem de important al abstractizării şi generalizării, se dezvoltă la elevi o gândire abstractă, logică 

şi sănătoasă. 

         Învăţând corect matematica, elevii îşi formează deprinderea de concentrare a atenţiei asupra celor 

studiate, pot observa diferite fapte şi relaţii, le pot compara şi confrunta unele cu altele. Rezolvarea 

problemelor este forma primară  a muncii creatoare de studiu a copilului. În acest context, ca în orice 

activitate creatoare, imaginaţia joacă un rol deosebit. Rezolvarea unei probleme constituie un rezultat al 

activităţii comune în gândire şi imaginaţie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

         Încorporat în activitatea didactică, jocul imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce 

varietate şi o stare de bună dispoziţie, de veselie, de destindere, ceea ce previne apariţia monotoniei şi a 

plictiselii, a oboselii. 

         Jocul fortifică energiile intelectuale şi fizice ale şcolarilor, generând o motivaţie secundară, dar 

stimulatorie. Jocul didactic este un tip specific de activitate prin care învăţământul consolidează, 

precizează, sau chiar verifică cunoştinţele elevilor, le îmbogăţeşte sfera de cunoştinţe, pune în valoare şi 

antrenează capacităţile creatoare ale acestora. 

         Eficienţa jocului didactic depinde, de cele mai multe ori, de felul în care învăţătorul ştie să asigure o 

concordanţă între tema jocului şi materialul didactic existent, de felul în care ştie să folosească cuvântul ca 

mijloc de îndrumare a elevilor prin întrebări, indicaţii, aprecieri. 

         Jocul didactic poate fi introdus în orice moment al lecţiei în care se observă o stare de oboseală a 

elevilor şi când atenţia acestora nu mai poate fi captată prin alte mijloace didactice. De asemenea, pot fi 

organizate lecţii-joc, în care jocul să domine urmărind fixarea, consolidarea şi sistematizarea cunoştinţelor. 

Inclus inteligent în structura lecţiei, jocul didactic matematic poate să satisfacă nevoia de joc a copilului, 

dar poate, în acelaşi timp să uşureze înţelegerea, asimilarea cunoştinţelor matematice în formarea unor 

deprinderi de calcul matematic, realizând o îmbinare între învăţare şi joc. 

         Utilizând jocul în predarea matematicii am urmărit numeroase avantaje pedagogice dintre care 

amintesc: 

 -determinarea copiilor să participe activ la lecţie; 

 -antrenarea atât a copiilor timizi, cât şi a celor slabi; 

 -dezvoltarea spiritului de cooperare; 

 -dezvoltarea iscusinţei, spiritului de observaţie, ingeniozităţii, inventivităţii, care 

constituie tehnici active de exploatare a realităţii. 
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         Activitatea de rezolvare a problemelor oferă terenul cel mai fertil din domeniul activităţilor 

matematice pentru cultivarea şi educarea creativităţii şi a inventivităţii. Creativitatea gândirii, mişcarea ei 

liberă, nu se poate produce decât pe baza unor deprinderi corect formate, stabilizate şi eficient transferate. 

         Trecerea de la rezolvarea problemelor, unde deprinderile şi abilităţile se referă în special la analiza 

datelor, a condiţiei, la capacitatea de a întreba şi a orienta întreaga desfăşurare a raţionamentului în direcţia 

descoperirii soluţiei, se face în mod gradat, prin:  

a) complicarea unei probleme prin introducerea de noi date sau prin modificarea întrebării; 

b) rezolvarea problemei prin mai multe procedee; 

         Compunerea de probleme este una din modalităţile principale de a dezvolta gândirea independentă şi 

originală a elevilor, a flexibilităţii de tip divergent a acesteia şi nu în ultimul rând, a pasiunii pentru 

matematică. 

         O mare importanţă în rezolvarea problemelor o are înţelegerea structurii acestora şi a logicii rezolvării 

lor. Pentru a ajunge însă la generalizarea raţionamentului comun unei categorii de probleme, elevii trebuie 

să-şi formeze capacităţile  de a analiza şi de a orienta logic şirul de judecăţi către întrebarea problemei. 

         Primii paşi în stimularea creativităţii o constituie crearea cadrului adecvat care să permită eliberarea 

copiilor de tensiuni şi să favorizeze comunicarea liberă, astfel ca elevii cu tendinţe spre pasivitate , 

neobişnuiţi cu efortul intelectual, să intre treptat în procesul muncii intelectuale, prin dorinţa de 

autoafirmare. 

         Prin rezolvarea şi compunerea problemelor de matematică elevii îşi formează deprinderi eficiente de 

muncă intelectuală, care vor influenţa studiul altor discipline de învăţământ, generând la elevi un simţ al 

realităţii de tip matematic. 

            Cooperarea/colaborarea în planul interacţiunii elev-elev, elev-elevi determină creşterea încrederii 

în forţele proprii, formarea unei atitudini pozitive faţă de muncă, diminuând anxietatea şi favorizând 

succesul şcolar. 
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       Jocul didactic poate reprezenta nu numai o metodă de învăţământ, 

ci şi  un  procedeu  care   însoţeşte alte   metode   sau poate  constitui  o  

formă  de  organizare a activităţii elevilor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

IMPORTANTA JOCULUI MATEMATIC 

 La vârsta școlară mică, este necesar ca lecția de matematică să fie completată, intercalată și chiar 

înlocuită cu jocuri didactice matematice. Necesitatea este data de : continuitatea grădiniță-școală; tipul de 

activitate dominanta (joc-învățare); particularitățile psiho-fiziologice ale copiilor.  

 Jocul didactic matematic realizează importante sarcini formative ale procesului de 

învățamânt:  

- dezvoltă atenția, disciplina și spiritul de ordine în desfășurarea unei activități 

- antrenează operațiile gândirii și cultivă calitățile acesteia 

- dezvoltă spiritul de inițiativă și independențaîn muncă, precm și spiritul de echipă 

- formează spiritul imaginativ-creator și spiritul de  observație 
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VOLUNTARIATUL ÎN CADRUL ȘCOLII- SCURTĂ PREZENTARE 

prof. IOSUB-GEORGESCU ALINA SANDA 

COLEGIUL ECONOMIC ”OCTAV ONICESCU” BOTOȘANI 

 

 

Conform Legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România,  

”voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, 

în dezvoltarea educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale.” 

În domeniul educației, activitatea de voluntariat constituie o oportunitate de valorificare a 

competențelor sociale preexistente sau formate în cadrul educațional. În acest sens, este vizată 

responsabilitatea civică și socială ca principală modalitate de afirmare. 

De-a lungul timpului, voluntariatul a devenit o modalitate de implicare în viața comunității locale 

și nu numai, prin valorificarea valorilor culturale, a potențialului uman și material existent. La nivel 

pedagogic, activitățile de voluntariat  sunt aducătoare de beneficii pentru toate părțile implicate: profesori, 

elevi, comunitatea locală. Prin îmbinarea activităților educative formale și informale, profesorii și elevii 

reușesc să își dezvolte competențe sociale și să dovedească adaptabilitate la un mediu foarte dinamic, 

deschis, care impune o mai mare valorizare a formelor de instruire de tip nonformal. 

Prin volunariatul la nivelul unității școlare, elevii sunt încurajați să se implice activ în viața 

societății. Sunt orientați astfel spre a lua contact direct și cu aspectele poate  mai puțin plăcute ce 

caracterizează o societate democratică, deschisă spre cunoaștere. Realizarea activităților vizate presupune 

încadrarea acestora într-o formă de relație contractuală, consensuală, respectiv prin încheierea de 

parteneriate educaționale cu obiective reale măsurabile și posibil de atins în termenii propuși. 

Beneficiile aduse de realizarea voluntariatului în școală sunt: 

✓ dezvoltă, într-un cadru cât se poate de avizat, competențele civice și de relaționare; 

✓ responsabilizează elevii în ceea ce privește impactul pe care îl pot avea în societate; 

✓ asigură cadrul necesar deprinderii și dezvoltării de aptitudini și comportamente sănătoase 

pe termen lung; 

✓ asigură familiarizarea cu viitorul domeniu profesional, atunci când voluntariatul se face în 

cadrul unei firme/instituții. 

În ce privește modalitățile efective de implicare a elevilor în activități de voluntariat, acestea pot  

fi: proiecte educaționale inițiate și derulate de către școală, cluburi de activități extrașcolare și/sau 

comunitare sau voluntariatul pentru alte școli/grădinițe, unde elevii pot asista alți elevi în procesul de 

învățare.Toate aceste activități presupun așadar implicarea activă și utilă în viața comunității locale.  

De-a lungul timpului am reușit să-mi mobilizez elevii în activități de voluntariat precum: donații 

de legume, fructe, alimente,  în cadrul programului ”Săptămâna educației globale” către centrele de bătrâni 

și casele de copii. Aici elevii au venit în contact cu realitatea mai puțin frumoasă a lumii în care trăim, și-

au descoperit empatia, compasiunea, simțul civic, răbdarea, înțelegerea. Au mai fost activități de învățare 

cu elevi din centre de plasament, activități de ecologizare, de împădurire sau donații către familiile elevilor 

nevoiași. Prin aceste activități variate am încercat să-mi responsabilizez elevii pentru viața comunității, să-

i pun în contact cu realitatea necosmetizată, să le ofer experiența acțiunilor umanitare și să-i fac să 

conștientizeze  impactul pozitiv pe care îl pot avea în societate. După fiecare astfel de activitate am discutat 

la ore despre ceea ce au simțit și văzut, toți declarându-se de fiecare dată  deosebit de impresionați și 

doritori de a mai efectua astfel de activități ori de câte ori se poate. 

Așadar, prin voluntariat elevii sunt scoși puțin din cadrul formal al învățării, cu scopul de a le arăta 

și latura umană a învățării pe tot parcursul vieții. Și prin voluntariat învață, însă cadrul deosebit aisgurat 

astfel permite o retenție la nivel de emoție, de trăire, fapt ce asigură caracterul memorabil al acestor 
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activități. Povestind și altora ceea ce au văzut și făcut, elevii își dezvoltă și capacitățile de comunciare și 

relaționare într-un alt cadru decât cel al clasei fizice. 

În concluzie, voluntariatul în mediul școlar este o activitate dezirabilă prin efectele multiple pe 

care le generează, dar mai ales prin caracterul divers și inedit pe care îl oferă procesului educațional. 
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                                                                Învățarea autoreglată 

                                                                                               Pascu Anamaria Roxana 

                                                                                                 CJRAE Bacau 

      Învățarea autoreglată presupune o sinteză a mai multor factorii motivaționali, strategici și de 

autocontrol ai performanței. Acest tip de învățare încearcă să ofere explicații la două probleme majore: 

prima se referă la resursele motivaționale ale elevilor pentru învățare, iar cea de a doua vizează 

comportementele specifice în care se concretizează învățarea  individuală al elevilor. 

      Învățarea autoreglată poate fi definită  ca  un proces activ prin care elevii/studenții  își stabilesc 

scopuri ale învațaturii în funcție de care își monitorizează, reglează și controlează activitatea cognitiv-

motivatională și comportamentală. Toate aceste procese depind  de caracteristicile contextului fizic si 

ale mediului social. Rolul activitații de autoreglare este de a media  relația dintre individ și context 

(Pintrich 2000 cit. in Mih 2010). 

     Noțiunea de autoreglare a fost abordată pornindu-se de la semnificația noțiunii de reglare     care a        

fost  transferata de la tehnologia mecanică la fiziologie începând cu secolul XIX. Cele doua modalitați 

de reglare (proactivă și retroactivă) se regasesc și în învățare. Conceptul de autoreglare a învățarii 

deschide  una  dintre cele mai generoase perspective asupra învățării academice. 

       Odată cu înaintarea în vârstă  studenții sunt supuși unui volum de informații cât mai extins,          

trebuie  să opereze cu cunoștințe la un nivel cât mai înalt. Din acest motiv este necesară dezvoltarea 

unor strategii personale de învățare care să vizeze atât  atingerea unor performanțe înalte cât și 

dezvoltarea capacităților de învățare autonomă (de planificare a activitaților în funcție de prioritați, de 

mobilizare în vederea atingerii obiectivelor, de organizare a învățari și a contextului de studiu). 

     Studiile au arătat că învăţarea procesului de autoreglare de către studenți le sporeşte atât   

performanţele cât şi acurateţea percepţiei autoeficacităţii. 

     Baza teoretică pentru dezvoltarea modelului teoriei autoreglate o reprezintă teoria cogniției sociale 

(Bandura ,1986 cit in Mih 2010). Pe baza acestui model putem afirma că autoreglarea nu reprezintă 

doar o abilitate, ci vizează şi cunoaşterea şi reflectarea asupra mijloacelor personale necesare realizării 

acelei abilităţi în contexte diferite (Zimmerman, 2000). Autoreglarea se derulează ca un  proces ciclic, 

pentru ca feedback-ul pe care îl primeste elevul dintr-o performanţa anterioară este utilizat  pentru a 

face modificări în acţiunile ulterioare. Sunt necesare aceste ajustări continue deoarece  atât  factorii 

personali, comportamentali  cât şi  cei ambientali se modifică în mod constant în  procesul de învăţare. 

De aici rezultă necesitatea observării şi monitorizării continue a acestor factori în relaţie cu 

performanţa.  

Modele ale învățării autoreglate 

În literatura de specialitate au  fost prezentate mai multe modele   ale învăţării autoreglate. Două dintre 

aceste modele s-au impus până în momentul de faţă: modelul lui Zimmerman (1998) şi modelul 

lui Pintrich (2000). 

1.Modelul lui Zimmerman 

     Perspectiva social-cognitivă asupra autoreglării subliniază aspectul procesual al învățării. Pentru a 

înţelege mai bine funcţionarea autoreglării, Zimmerman (1998) conceptualizează procesul de învățare 

sub forma derulării unor faze ciclice: faza de planificare, faza de monitorizare, control şi reglare şi faza 
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de reflectare asupra performanţei proprii. Nu întreaga activitate de învăţare parcurge fiecare din aceste 

faze. Există numeroase situaţii în care elevii procesează anumite conţinuturi în manieră implicită sau 

neintenţionată, fără a  fi necesar să-şi autoregleze învăţarea (de ex. în procesarea unui text, citirea şi 

înţelegerea majorităţii cuvintelor nu necesită intervenţia unor procese de autoreglare). Există deci 

multe situaţii în care elevii trebuie să supună procesările cognitive şi învăţarea, controlului conştient, 

explicit şi critic.  

    Modelul lui Zimmerman  ne ajută să identificăm diferitele procese implicate în reglarea şi controlul 

propriei activităţi de învăţare. Zimmerman propune un model ciclic al învățării autoreglate, care 

conține următoarele faze:  

• Faza I - Planificarea: Zimmerman  împarte această etapă în două categorii distincte dar  

aflate în interrelație: analiza sarcinii și automotivarea. Analiza sarcinii   presupune 

reprezentarea datelor și cerintelor unei  probleme, analiza sistematică a problemei, și  

înțelegerea conceptelor. Automotivarea presupune utilizarea unor strategii specifice  de 

învățare care duc la performanțe în învățare. Motivația elevilor pentru studiu scade odată 

cu tercerea de la un nivel la altul, de la cel primar la cel gimnazial și liceal.  

• Faza a II a - Controlul performanței – se referă la procesele  implicate în procesul de 

învățare și modul cum acestea influențează atenția și acțiunea. Procesele de autocontrol 

cum ar fi automonitorizarea, reprezentarea informațiilor, atenția concentrată îl ajută pe 

cel care învață să-și canalizeze resursele disponibile spre sarcină. Corno (1993), distinge 

șase strategii de control comportamental pe care le grupează în două categorii: procese 

camuflate de autocontrol și procese transparente de autocontrol. 

Procesele camuflate de autocontrol includ: 

1. Controlul cognitiv se referă la orientarea şi activarea resurselor cognitive în direcţia 

aspectelor relevante sarcinii. 

2. Controlul emoțional - strategiile de control emoţional îl ajută pe elev să-şi controleze 

stările afective negative care ar putea să-i perturbe sau să-i inhibe acţiunile. 

3. Controlul motivaţional - Strategiile de control motivaţional întăresc baza motivaţională a 

intenţiilor, ajustează scopurile în funcţie de sarcini şi asigură condiţiile pentru obţinerea 

unor performanţe superioare prin : anticiparea consecinţelor propriilor acţiuni, 

autoadministrare de recompense şi pedepse, autoinstruire. 

• Faza a III a - Reflectarea asupra propiilor performanțe implică procesul de autoevaluare ce se 

referă la estimarea propriilor performante  raportate la scopurile formulate inițial (Zimmerman 

2000) și procesul de atribuire ce presupune identificarea surselor semnificative ce au dus la 

obținerea performanțelor. Corespunzător acestei faze, elevii pot să-şi adreseze mai multe 

întrebări, ca de exemplu: „În ce măsură am realizat obiectivele pe care mi le-am propus?”, 

„Am avut suficient timp să finalizez sarcina sau nu mi-am planificat suficient de bine timpul?”, 

„Ce anume m-a distras în timpul lucrului?”, „Cum am revenit în sarcină?” 

2.  Modelul lui Pintrich 

     Un alt model al învățării autoreglate a fost dezvoltat de Pintrich (2000), care propune o altă variantă  

a  clasificării etapelor în  învățarea autoreglată. Timp de mulți ani Pintrich a condus mute cercetări 

asupra problematici învățării autoreglate ( Schunk 2005). Pintrich consideră că activitațile 

autoreglatorii mediază relațiile dintre indivizi și mediul lor și influențează performanțele  (Pintrich, 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

232  

2000).  Modelul său cuprinde patru etape ale autoreglării, și pentru fiecare etapă câte patru domenii 

posibile autoreglării : cognitiv, motivațional, comportamental, contextual. 

• Faza 1-Anticiparea, planificarea și activarea- această etapă include obiectivele, 

cunoștințele anterioare și cunoștințele metacognitive precum și perceptia studenților 

despre sarcină și context. Activarea cunoștințelor relevante se poate face adesea fără un 

grad prea mare de conștientizare, însă autoreglarea se realizează parcurgând o serie de pași 

începând cu auto-întrebări (Ce știu eu despre acest lucru ?). Activarea cunoștințelor 

metacognitive se poate face în mod automat și include cunoștințe declarative (strategii de 

învățare), cunoștințe procedurale (cum sa pună în aplicare aceste stategii), cunoștințe 

condiționale (când și de ce să folosim anumite strategii). Credințe motivaționale incluse în 

această fază presupun : eficacitatea de sine, percepția dificultații/ușurinței învățării, 

valoarea activității și a intereselor.  

• Faza a II a Monitorizarea - presupune conștientizarea acțiunii a performanțelor, 

cunoștințele metacognitive despre sarcină, context și despre propriile abilități și 

competențe. Monitorizarea cognitivă implică conștientizarea și monitorizarea diferitelor 

aspecte ale cogniției. Monitorizarea motivațioanală include eficacitatea de sine, valorile, 

atribuțiile, interesele și anxietațile. Monitorizarea comportamentului include gestionarea 

timpului si a efortului, iar monitorizarea contextului se referă la monitorizarea condițiilor 

de desfașurare a sarcinii. 

• Faza a III a Controlul - în această fază indivizii încearcă să-și controleze percepțiile motivația, 

comportamentele și factorii contextuali cu scopul de a-și spori învățarea. Controlul cognitiv și 

reglarea includ activitați cognitive și metacognitive pe care le adaptează și le modifică conform 

percepției  lor.  

• Faza a IV a Reacție și reflecție această etapă include hotărârile, atribuțiile, auto-evaluarea 

performanțelor. Reacțiile motivaționale includ eforturile de a îmbunătăți motivația în momentul 

în care  individul  consideră că  această începe să scadă. Reacțiile comportamentale și de reflecție 

includ cognițiile despre anumite comportamente, reacțiile și reflecțiile referitoare la context se 

referă la evaluarea sarcini și a factorilor contextuali. În teorie, fazele acestui model urmează o 

ordine cronologică, cu toate acestea Pintrich (2000)  a observat ca nu toate cele patru faze  au loc 

neaparat în procesele de învățare autoreglată și că nu întotdeauna se desfașoară în ordinea 

secvențială sugerată 

      Voința vs. Autoreglare 

      Voința mediează relația dintre obiective și acțiuni și ajută elevul să-și indeplinească obiectivele. 

Autoreglarea este un proces mai cuprinzător decât voința deoarece cuprinde activitațile dinaintea, din 

timpul și după performanțe în timp ce voința cuprinde acțiunile ce au loc în timpul performanței. 

    Kuhl  (1984) consideră că voința oamenilor pentru autoreglare este determinată de valoarea și de 

expectanțele în atingerea unor obiective particulare.  Asa cum Corno (1993) se exprimă: "Procesele 

motivaționale mediază formarea deciziilor și le promovează în timp ce procesele voliționale mediază 

adoptarea acestor decizii și le protejeaza." Deciziile celor care învața să foloseasca strategii de control 

ale vointei sunt determinate de percepția acestor impedimente pentru obiectivele lor de învățare, ca 

distrageri. Kuhl a identificat  șase strategii de control ale voinței. Potrivit analizei lui Corno (1993), 

trei dintre strategiile lui Kuhl numite: controlul atenției, controlul codificarii și controlul procesarii 

informațiilor, pot fi subsumate sub o categorie generală, controlul cogniției.  
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   Autoreglarea a devenit un subiect integrat in studiul învățării umane. Diferitele perspective teoretice    

asupra autoreglării au avansat având implicații practice cât și în cercetare. În concluzie cercetarile 

despre autoreglare ne ajută să înțelegem cum funcționează acest mecanism, și implicațiile importante 

ce le au pentru predarea și învățarea în scoală. 
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LES COMPÉTENCES EN CLASSE DE FRANÇAIS 

TĂRÎȚĂ CRISTINA- MIHAELA 

Școala de proveniență: Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț 

 

 

     La notion de compétence peut avoir plusieurs sens et peut prendre des significations différentes. Pour 

clarifier ce terme de compétence, nous pouvons faire référence à des définitions de quelques auteurs: 

 • une compétence consiste en la mobilisation d’un ensemble de ressources diversifiées internes 

(connaissances, capacités, habiletés) et externes (documents, outils, personnes) renvoyant à la complexité 

de la tâche et au caractère global et transversal de la compétence;  

• une compétence permet de faire face à une situation complexe, de construire une réponse adaptée sans la 

puiser dans un répertoire de réponses préprogrammées;  

 • une compétence se définit comme un système de connaissances (savoirs, contenus), de savoir-faire 

(capacités, habiletés) et de savoir-être (attitudes, conduite) mobilisés ensemble dans une situation qui pose 

problème, qui permet de mener, pour le résoudre, une action efficace; 

 • les compétences sont l`ensemble des connaissances, des habiletés et des dispositions qui permettent 

d`agir.  

      Si nous lisons avec attention les quatre définitions ci-dessus, nous observerons une grande similitude 

entre elles. Donc, nous pouvons dire que les apprenants ont besoin de connaissances, d`habiletés et 

d`attitude pour se débrouiller dans une langue, en particulier et dans la société, en général. 

     Selon le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues (CECRL), les compétences 

générales consistent en: «savoir», «aptitudes et savoir-faire», «savoir-être» et «savoir-apprendre». À 

leur tour, chaque de ces compétences sont classées comme suit: 

 1. Savoir  

a) Culture générale (connaissance du monde) – représente l`image d`ensemble d`un individu sur le 

monde qui se développe dans la petite enfance puis s`enrichit par l`éducation et l`expérience au cours de 

l`adolescence et également de la vie adulte; la connaissance du monde englobe la connaissance des lieux, 

institutions et organismes, des personnes, des objets, des faits, des processus et des opérations dans 

différents domaines et des classes d`entités (concret/abstrait, animé/inanimé), de leurs propriétés et 

relations (spatio-temporel, associatif, analytique, logique, cause/effet);  

b) Savoir socioculturel – qui consiste dans les différents aspects sociaux et culturels d`une société 

européenne donnée: la vie quotidienne (par exemple: nourriture et boisson, heures des repas, manière de 

table, congés légaux et habitudes de travail, activités de loisir), les conditions de vie (par exemple: niveaux 

de vie, conditions de logement, couverture sociale), les relations interpersonnelles (par exemple: la 

structure sociale et les relations entre les classes sociales, les relations entre les sexes, la structure et les 

relations familiales, les relations entre générations, les relations au travail, les relations avec la police, les 

organismes officiels, les relations entre races et communautés, les relations entre les groupes politiques et 

religieux), valeurs, croyances et comportements en relation à des facteurs ou à des paramètres tels que: la 

classe sociale, les groupes socioprofessionnels (universitaires, cadres, fonctionnaires, artisans et 

travailleurs manuels), la fortune (revenus et patrimoine), les cultures régionales, la sécurité, les institutions, 
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la tradition et le changement, l’histoire, les minorités (ethniques ou religieuses), l’identité nationale, les 

pays étrangers, les états, les peuples, la politique, les arts (musique, arts visuels, littérature, théâtre, musique 

et chanson populaire), la religion, l`humour, langage du corps (connaissance des conventions qui régissent 

des comportements qui font partie de la compétence socioculturelle de l’apprenant), savoir-vivre, par 

exemple les conventions relatives à l’hospitalité donnée et reçue: la ponctualité, les cadeaux, les vêtements, 

les rafraîchissements, les boissons, les repas, les conventions et les tabous de la conversation et du 

comportement, la durée de la visite, la façon de prendre congé, comportements rituels dans des domaines 

tels que: la pratique religieuse et les rites, naissance, mariage, mort, attitude de l`auditoire et du spectateur 

au spectacle, célébrations, festivals, bals et discothèques;  

c) Prise de conscience interculturelle inclut la conscience de la diversité régionale et sociale entre «le 

monde d’où l’on vient» et «le monde de la communauté cible». 

 2. Aptitudes et savoir-faire  

a) Aptitudes pratiques et savoir-faire comprennent: les aptitudes sociales, les aptitudes de la vie 

quotidienne, les aptitudes techniques et professionnelles, les aptitudes propres aux loisirs;  

b) Aptitudes et savoir-faire interculturels comprennent:  

• la capacité d`établir une relation entre la culture d’origine et la culture étrangère,  

• la sensibilisation à la notion de culture et la capacité de reconnaître et d’utiliser des stratégies variées pour 

établir le contact avec des gens d’une autre culture, 

 • la capacité de jouer le rôle d’intermédiaire culturel entre sa propre culture et la culture étrangère et de 

gérer efficacement des situations de malentendus et de conflits culturels,  

• la capacité à aller au-delà de relations superficielles stéréotypées.  

3. Savoir-être recouvre:  

a) les attitudes, telles que le niveau de l`apprenant en termes:  

• d`ouverture et d`intérêt envers de nouvelles expériences, les autres, d’autres idées, d’autres peuples, 

d’autres civilisations,  

• de volonté de relativiser son point de vue et son système de valeurs culturels,  

• de volonté et de capacité de prendre ses distances par rapport aux attitudes conventionnelles relatives aux 

différences culturelles;  

b) les motivations internes/externes, instrumentales/intégratives, désir de communiquer, besoin humain 

de communiquer;  

c) les valeurs comme, par exemple, l’éthique et la morale;  

d) les croyances, par exemple: religieuses, idéologiques, philosophiques;  

e) les styles cognitifs (convergent/divergent; holistique/analytique/synthétique);  

f) les traits de la personnalité, par exemple: silencieux/bavard, entreprenant/timide, optimiste/pessimiste, 

introverti/extraverti, proactif/réactif, sens de la culpabilité ou pas, (absence de) peur ou embarras, 

rigide/souple, ouverture/étroitesse d’esprit, spontané/retenu, intelligent ou pas, soigneux/négligent, bonne 

mémoire ou pas, industrieux/paresseux, ambitieux ou pas, conscient de soi ou pas, confiant en soi ou pas, 

(in)dépendant, degré d`amour propre. 
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4. Savoir-apprendre  

– il s`agit de la capacité à observer de nouvelles expériences, à y participer et à intégrer cette nouvelle 

connaissance;  

- elle a plusieurs composantes, telles que : 

 (a) conscience de la langue et de la communication, 

 (b) aptitudes phonétiques,  

 (c) aptitudes à l’étude,  

 (d) aptitudes (à la découverte) heuristiques. 

 a) Conscience de la langue et de la communication 

 - La sensibilisation à la langue et à son utilisation impliquent la connaissance et la compréhension des 

principes selon lesquels les langues sont organisées et utilisées, de telle sorte qu’une nouvelle expérience 

puisse s`intégrer à un cadre organisé et soit accueillie comme un enrichissement.  

b) Conscience et aptitudes phonétiques sont facilitées par:  

• la capacité d’apprendre à distinguer et à produire des sons inconnus et des schémas prosodiques,  

• la capacité de produire et enchaîner des séquences de sons inconnus, 

 • la capacité, comme auditeur, de retrouver dans la chaîne parlée la structure significative des éléments 

phonologiques (c’est-à- dire de la diviser en éléments distincts et significatifs) et par  

• la compréhension et la maîtrise du processus de réception et de production des sons applicable à tout 

nouvel apprentissage d`une langue. 

      Ces aptitudes phonétiques sont distinctes de la capacité à prononcer une langue donnée.  

c) Aptitudes à l`étude que: 

• la capacité d’utiliser efficacement les occasions d’apprentissage offertes par les conditions 

d’enseignement (par exemple: de rester attentif à l’information apportée – concentration, de saisir le but 

d’une tâche à accomplir, de coopérer efficacement au travail en groupe et par deux, d’utiliser activement 

de manière fréquente et précoce la langue étudiée),  

• la capacité d’utiliser tout le matériel disponible pour un apprentissage autonome,  

• la capacité à organiser et à utiliser le matériel pour un apprentissage autodirigé,  

• la capacité d’apprendre de manière efficace (aux plans linguistique et socioculturel) par l’observation 

directe et la participation à des actes de communication et par le développement des aptitudes perceptives, 

analytiques et heuristiques,  

• la conscience, en tant qu’apprenant, de ses forces et de ses faiblesses et la capacité d’identifier ses propres 

besoins et d’organiser ses propres stratégies et procédures en conséquence.  

d) Aptitudes (à la découverte) heuristiques - c’est la capacité de l’apprenant: 

 • à s`accommoder d’une expérience nouvelle (des gens nouveaux, une langue nouvelle, de nouvelles 

manières de faire) et de mobiliser ses autres compétences (par exemple: par l’observation, l’interprétation 

de ce qui est observé, l’induction, la mémorisation) pour la situation d`apprentissage donnée;  
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• à utiliser la langue cible pour trouver, comprendre et, si nécessaire, transmettre une information nouvelle 

(notamment en utilisant des sources de référence en langue cible);  

• à utiliser les nouvelles technologies (par exemple: bases de données, hypertextes, etc. pour chercher des 

informations). 
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ABANDONUL ȘCOLAR  

 

                                                                                  prof. Hojda Vasile 

                       Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’- Arad 

 

  

                Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă  

normele sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat de la 

normele şi valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele şcolare şi în cele 

de ordine interioară. 

                Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple 

cercetări pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului au apărut noi factori 

care determină accentuarea acestui fenomen negativ în rândul elevilor, ceea ce impune schimbarea viziunii 

educativ– informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în 

şcoli, devenind necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi 

eventual eradicarea acestui fenomen. 

                Deoarece există diverse perspective de abordare a temei, în literatura de specialitate există o 

varietate de termeni cu semnificaţii apropiate de cea a conceptului de „abandon’’ precum: indisciplină 

şcolară, delincvenţă juvenilă, inadaptare şcolară, tulburare de comportament, deviere de conduită. 

               Pentru a putea analiza corect fenomenul abandonului șolar ar trebui, întâi de toate, să analizăm 

factorii cauzali care duc la declanșarea acestuia: 

               Factorii individuali  se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, adică de resursele 

personale, de bogăţia şi calitatea schemelor de adaptare ce se referă la faptul că unii elevi au un potenţial 

mai mare de adaptare, iar alţii unul mai redus (sunt mai rigizi, mai puţin permisivi în relaţiile cu ceilalţi). 

Un rol important este reprezentat şi de prezenţa mamei în viaţa copilului. Dacă un copil a trăit într-un 

mediu familial în care prezenţa mamei era constantă, atunci se consideră că dezvoltarea copilului a decurs 

normal. În caz contrar, acesta poate prezenta anumite tulburări psihice, cum ar fi hiperemotivitate, fobii, 

anxietate etc.. 

              Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său şcolar. Etichetările 

ca „elev slab’’.  „elev rău’’ duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în propriile forţe, cât şi în 

persoanele care îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi această 

dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în evidenţă adeseori prin adoptarea unor 

comportamente deviante. Lipsa voinţei, nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta 

dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii etc. pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, 

asupra rezultatelor învățării. De asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul 

şcolar al acestuia.  

              Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol 

deosebit în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o 

conduc şi răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. Familia oferă copilului un 

sentiment de siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze şi să-şi dobândească 

personalitatea. Însă acest sentiment depinde de anumiţi factori: protecţia împotriva agresiunilor venite din 

afară, satisfacerea trebuinţelor elementare, coerenţa şi stabilitatea mediului de dezvoltare, sentimentul de a 

fi acceptat ca membru al familiei, de a fi iubit, de a i se accepta caracteristicile individuale, de a dobândi o 

experienţă personală și de a se afirma la maturitate. Familia reprezintă cel mai important context de viaţă, 

cu un rol deosebit în socializarea copilului. Copiii care provin din familii dezorganizate sau ai căror părinţi 

sunt alcoolici, pot deveni victime ale violenţei domestice. 

                 De precizat aici ar fi și noua tendință ca părinții să plece la muncă în străinătate lăsând copii în 

grija rudelor sau a bunicilor. Cu siguranță acest lucru afectează psihic un elev, atât din punct de vedere 
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emoțional, cât și din punctul de vedere al interesului copilului pentru activitățile școlare. De cele mai multe 

ori performanțele școlare ale elevilor aflați în această situație scad vizibil, iar pentru elevii mai instabil 

emoțional acesta poate constitui un factor al abandonului școlar. 

                Mediul şcolar  are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de roluri de 

socializare, integrare, control social, profesionalizare etc., fiind puternic influenţat de ansamblul vieţii 

sociale, începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând cu resursele disponibile. Analiza 

complexă a acestui fenomen a demonstrat că există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la 

abandonul şcolar:  

➢ cunoaşterea insuficientă elevilor datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită dezinteresului 

manifestat de către profesori; 

➢ nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; profesorii prin pregătirea lor 

la nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru a adapta metodele de 

predare-învăţare la fiecare elev în parte;  

➢ lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de învăţătură; în 

special în mediul rural profesorii nu îşi manifestă interesul pentru procesul învăţării datorită 

faptului că salariile nu sunt corelate muncii didactice și de consiliere a elevilor; 

➢ insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice; 

➢ stilul didactic și lipsa de profesionalism manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce 

starea de teamă, anxietate a elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influenţa 

abandonul şcolar;  

➢ lipsa dotărilor materiale în instituţiile de învăţământ, lipsa şcolilor la sate determină mulţi elevi să 

parcurgă zilnic un drum lung până la o şcoală apropiată sau mai bine dotată; 

➢ inexistența profesorilor calificaţi, în special în mediul rural.  

            Contextul social vizează investiţiile insufuciente ale  statului în domeniul educaţiei. O importantă 

influenţă negativă asupra percepţiei educaţiei o reprezintă mass- media, prin promovarea din ce în ce mai 

largă a celor neşcolarizaţi care au reuşit în viaţă prin noroc şi înzestrările de la natură. Pentru copii, aceştia 

devin modele de urmat deoarece şcoala nu oferă aceleaşi perspective. Adeseori, cei care provin din mediul 

rural sunt stigmatizaţi în legătură cu mediul lor de provenienţă. La nivel naţional sunt elaborate programe 

care să susţină educaţia în mediul rural, însă puţine sunt puse în aplicare.  

             Factorii de ordin socio-cultural sau religios  includ indicatorii care se referă la putere şi status 

social precum apartenenţa etnică, apartenenţa la clasa socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există 

concepţia conform căreia fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul 

de casnică), apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. Toate aceste variabile au fost tratate ca 

variabile demografice, dar odată cu preocupările de democratizare a educaţiei şcolare s-a demonstrat că 

diferite grupuri dezavantajate social sunt discriminate atât în cadrul sistemului școlar, cât şi pe piaţa muncii 

sau pe piaţa căsătoriilor.   Referitor la variabila sex, unele studii arată faptul că rata de abandon şcolar este 

semnificativ mai mare în rândul fetelor, indiferent de starea materială a părinţilor. În mediul mai sărac, 

abandonul mai frecvent al fetelor se explică prin participarea acestora la realizarea activităţilor casnice, la 

îngrijirea fraţilor, la efectuarea unor activităţi aducătoare de venit. În mediul dezvoltat, abandonul şcolar 

al fetelor se caracterizează prin crizele specifice pubertăţii. Toate acestea pot genera mariaje precoce sau 

graviditate, atrăgând după sine abandonul şcolar.  

             Factorii de ordin economic oferă o justificare pentru faptul că  elevii care trăiesc în familii sărace 

au şanse mai mici de a-şi însuși o educaţie şcolară completă. Statutul economic corelat cu abandonul şcolar 

este evaluat prin variabilele precum: gradul de instruire şi educaţia părinţilor, profesia tatălui, venitul 

familiei şi nivelul de viaţă al acestuia, anumite familii nu au resursele financiare necesare pentru a plăti 

rechizitele şcolare, taxele, transportul la școală, uniforma etc., alte familii îşi pot permite să plătească 

şcolarizarea copilului, dar aceasta presupune o reducere drastică a resurselor familiale, mai ales în situaţia 

în care elevul avea înainte responsabilităţi productive alături de părinţii săi. Există elevi care trăiesc 
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sentimente de frustrare legate de sărăcia lor, care se reflectă la şcoala în ţinuta vestimentară sau în lipsa 

pachetului cu mâncare pentru prânz. Unii dintre aceşti elevi îşi vor defini priorităţile în viaţă în funcţie de 

această stare de frustrare şi vor abandona şcoala.  

              Factorii de ordin psihologic vizează reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a 

conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca ,,elev slab’’ şi deprivarea de status reduc stima de sine a 

elevilor şi subminează încercarea lor de a-şi construi o identitate socială pozitivă. În aceste condiţii elevii 

care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor, vor căuta să-şi satisfacă 

nevoia de valorizare personală în afara şcolii, eventual prin abandon. 

             Factorii de ordin pedagogic definesc calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu 

trebuinţele de învăţare ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi 

profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei şcolare,etc. Calitatea vieţii 

şcolare şi a educaţiei şcolare influenţează rata abandonului; evidenţele existente indică faptul că cele mai 

înalte rate de abandon şcolar le înregistrează  şcolile segregate, şcolile în care se pune un mare accent pe 

supraveghere şi testare. 

Soluții care se impun pentru reducerea abandonului școlar: 

➢ revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii. 

➢ dotarea tuturor claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educativ, 

➢ promovarea angajării în câmpul muncii a cadrelor didactice cu o pregătire profesională înaltă, 

➢ monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore, 

➢ creșterea motivației școlare prin implicarea elevior în diverse acţiuni socioeducative, 

➢ menținerea dialogului cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

remedierii situaţiei prin aflarea cauzelor reale care au dus la abandon școlar, 

➢ realizarea unui parteneriat diriginte- psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau 

activităţilor de intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al 

absenteismului(copii cu risc social sporit), 

➢ implicarea părinţilor în viaţa social- morală şi educaţională a copiilor: participarea la lecții 

deschise; implicare activă la şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi 

extracurriculare; sprijinirea copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu 

propriii copii, 

➢ desfăşurarea orelor informative pentru părinţi pe diverse tematici: „Consecinţele absenteismului 

şcolar‖, „Consecinţele abandonului şcolar‖, etc.  

➢ asigurarea unui suport psiho-emoţional familiilor vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor 

psihotraumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor . 

➢ colaborare cu mass- media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse, 

➢ monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de sprijin 

social, 

➢ parteneriat Poliție de Proximitate – părinte - cadru didactic/ diriginte, în vederea prevenirii şi 

diminuării problematicii abandonului şcolar în comunitate, 

➢ stabilirea unui parteneriat asistent social- Poliție de Proximitate în vederea intervenției timpurii în 

familiile cu risc sporit de vulnerabilitate, 

➢ încheierea de parteneriate cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, 

pedagogii, reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-

educative, cu impact pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. 
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Eu, tu împreună 

- Prevenția tulburărilor de comportament  prin consilierea de grup - 

activitate derulată în cadrul 

PROIECTULUI DE PREVENIRE A SITUAŢIILOR DE RISC ȘI A ABANDONULUI  

NOI SUNTEM LA FEL 

 

Prof.Mandă Beatrice  

Șc.Gimn.Caius Iacob Arad 

 

În data de 11.03.2019 s-a desfășurat activitatea Eu, tu împreună, din cadrul proiectului de 

prevenire a situaţiilor de risc și a abandonului şcolar NOI SUNTEM LA FEL!, coordonat de către 

doamna profesor BEATRICE MANDĂ (diriginte clasa a V-a C) și doamna profesor  DANIELA CHIȘ 

(diriginte clasa a V-a A). 

 Activitatea a cuprins: 

1.Prezentare în format ppt: AGRESIVITATEA VERBALĂ ȘI FIZICĂ - CAUZE. 

CONSECINȚE. PREVENȚIE.  

2.Metode inovative în combaterea tulburărilor de comportament: TERAPIA LUI BACH. 

Am avut ca  și invitați pe doamna psiholog școlar ANA HERLO și pe doamna profesor itinerant 

MIHAELA TÂMPA, care au răspuns cu atâta solicitudine invitației de a participa la activitățile din cadrul 

proiectului sus numit. 

Ajutate de mijloace audio-vizuale, cele două doamne au prezentat un material Ppt, intitulat 

Agresivitatea verbală și fizică - Cauze. Consecințe. Prevenție. Extrem de interesați, elevii au pus întrebări 

și au făcut observații pertinente în legătură cu materialul vizionat. 

A urmat apoi prezentarea unei metode inovative în ceea ce privește terapia tulburărilor de 

comportament: TERAPIA FLORALĂ A LUI EDWARD BACH. 

Pornind de la premisa că  între dezechilibrul emoţional şi afecţiunile corpului există o legătură 

directă, emoţiile negative şi atitudinea mentală greşită fiind cauzele îmbolnăvirii, prezentarea s-a axat pe 

cele 38 de stări mentale şi emoţionale identificate de Bach ca fiind responsabile de instalarea bolilor, 

respectiv cele 38 de remedii care au la bază esenţe din elementele naturii, cu precădere flori. Prin obţinerea 

energiei plantelor şi transferul acesteia în memoria apei, terapia tratează starea pacientului, şi nu boala 

însăşi, fiecare remediu în parte conţinând vibraţiile naturii şi proprietăţile vindecătoare ale plantei. 

Desfășurată în cadrul Sălii festive a școlii, activitatea a avut drept finalitate informarea elevilor 

asupra pericolului major al agresivității verbale și fizice și evidențierea rolului benefic al terapiei lui Bach, 

pentru o viață echilibrată, sănătoasă, în armonie cu natura.  
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Educaţia timpurie în contextul pandemiei 

                                                                           Prof. înv.preşc. Rosenauer Petronela 

                                                        Grădiniţa cu PP şi PN “Iulia Hasdeu” Câmpina 

 

                                  “Cu cât un copil a văzut şi a înţeles mai mult, cu atât vrea el să vadă  şi să 

înţeleagă mai mult”.  

                                                                                                                                               Jean Piaget  

       

       Educația timpurie este cea mai importantă și mai complexă etapă în dezvoltarea copiilor, reprezintă 

multitudinea experienţelor individuale şi sociale existente sau organizate de care beneficiază copilul în 

primii ani de viaţă. Aceste experienţe sunt esenţiale în formarea copilului şi în dezvoltarea lui în adultul de 

mai târziu. În Curriculumul pentru Educaţia Timpurie 2019, cele trei concepte integrate și 

multidimensionale sunt : interesul superior al copilului, starea de bine a acestuia, bucuria și plăcerea  de a 

învăța.   

În perioada în care grădinițele  fost  închise din cauza pandemiei de COVID-19, părinții au fost  cei care 

au stat acasă cu copiii permanent și s-au preocupat  nu numai de supravegherea lor, dar și de impactul pe 

care această perioadă îl are sub raportul dezvoltării lor emoționale, sociale și cognitive. Părinţii şi-au 

asumat mai multă responsabilitate pentru învăţarea şi dezvoltarea copiilor, iar pentru multi, acesta a fost o 

sursă majoră de stres. Pandemia şi provocarile invăţării de acasă au afectat atât copiii, cât mai ales părinţii, 

care se bazau pe activităţile instructiv-educative  şi extracurriculare pentru a menţine copiii ocupaţi.    

Activitatea preșcolarilor este cu siguranță cea mai afectată dintre toate nivelurile de învățământ de perioada 

carantinei dacă ne raportăm la eficiența învățării online. Cel puțin 40 de milioane de copii de vârstă 

preșcolară din întreaga lume nu au beneficiat de educația timpurie esențială în anul de dinaintea începerii 

anului şcolar din cauza pandemiei de COVID-19, care a determinat închiderea serviciilor de educație 

timpurie și de îngrijire a copiilor, conform unui studiu publicat de UNICEF.   

Oricât am dori să protejăm copiii de evenimentele care zdruncină ritmul obișnuit al vieții, este 

imposibil. Pe măsură ce răspândirea Covid – 19 produce din ce în ce mai multă îngrijorare în rândul nostru, 

al adulților, este firesc să ne gândim și la felul în care această pandemie poate afecta echilibrul emoțional 

al copiilor. 

Este imposibil să ne gândim că cei mici nu sunt afectați, din moment ce răspândirea virusului a produs 

schimbări majore în ritmul zilnic al vieții lor, informații, cu care vin în contact, apar în media din minut în 

minut, iar în jurul lor adulții discută îngrijorați despre aceste lucruri. Chiar dacă copiii nu întreabă sau nu 

reacționează în niciun fel, acest lucru nu înseamnă că nu se gândesc și că nu înțeleg lucrurile în felul lor. 
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Sau, din contră, vin cu întrebări, însă părintele nu știe cum ar fi cel mai bine să reacționeze sau ce să 

răspundă. Conectarea părintelui cu grădinița  îl va ajuta pe părinte să capete sprijin în organizarea rutinei 

și a activităților preșcolarului. Deopotrivă, comunicarea constantă dintre părinte și educator, îl poate ajuta 

pe cel din urmă să înțeleagă mai bine contextul familiei în această perioadă,  jocurile și jucăriile care îl 

atrag pe preșcolar și să vină în întâmpinarea părinților și copiilor cu activități personalizate pe interesele 

sale. Pentru că știm că tot ce este valoros se construiește în timp, cere timp, energie, resurse. Pentru că 

educația începe cu oamenii chiar și pe vremea Covid ! 
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Asigurarea sanselor egale pentru copiii defavorizati 

 

 
                                                                                           Prof. inv. primar Diaconu Dumitra 

 Scoala Gimnaziala Rotunda 

 
 

         În orice societate există anumite persoane care, datorită unor deficienţe, incapacităţi nu se pot 

"integra" în comunitate prin propriile lor forţe. Societatea, prin diverse mecanisme şi pârghii, trebuie să 

urmărească şi satisfacerea nevoilor/trebuintelor reale ale persoanelor din grupuri dezavantajate, să le 

asigure respectarea deplină a intereselor acestora, a demnităţii şi a drepturilor lor în orice împrejurare şi în 

raport cu orice sistem de referinţă, în vederea integrării acestora ca membri deplini ai societăţii. 

         Integrarea şcolară este un proces complex şi de durată care face referire la cuprinderea tuturor 

copiilor, inclusiv a celor din medii dezavantajate, în instituţii şcolare obişnuite, sau în moduri de organizare 

cât mai apropiate de acestea. Este de dorit să privim integrarea şcolară ca un proces continuu de adaptare 

la condiţiile mediului şcolar şi social caracterizat printr-o neîncetată transformare, mediul schimbându-se 

în funcţie de cerinţele integrării individului. Mai mult, procesul integrării şcolare a copiilor din grupuri 

dezavantajate trebuie conceput ca o acţiune socială complexă, a cărei esenţă constituie nu conformarea 

mecanică, pasivă a elevului la condiţiile mediului şcolar şi social, ci corelareve şi subiective, pentru ca 

integrarea să însemne nu doar adaptare, ci şi angajare.  

         Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi 

integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi 

şcolare obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se 

adapteze unei pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui 

copil în parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, 

construind o societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şans e egale la educaţie pentru elevii 

defavorizati. 

 Toţi cetăţenii români au drept egal la educaţie, la toate nivelurile şi t oate formele, indiferent de gen, rasă, 

naţionalitate, religie sau afiliere politică şi indiferent de statutul social sau economic. Acest drept este 

prevăzut în Legea învăţământului nr. 84/1995. În instituţiile de învăţământ publice educaţia este gratuită şi 

statul garantează dreptul la educaţie în interesul individului şi al societăţii. 

         İn România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

gospodăriile de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie 

. Scoala este pentru majoritatea acestor copii speranƫa la un viitor mai bun, este o șansa apre noi 

orizonturi. Toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la activităţile de învăţare, 

conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi valorifică fiecare talent sau latură creativă 

dăruită de Dumnezeu. 

           Din nefericire școala românească se confruntă în ultimul timp cu, şcolarizarea copiilor defavorizaţi 

sau celor cu cerinţe educative speciale. În categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din 

familii monoparentale sau orfani de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în 

strāinatate fiind lāsaƫi în grija bunicilor sau a rudelor, copii care au grave probleme de sănătate, copiii care 

locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport, 

copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi, copiii fără un domiciliu 

stabil sau copii ai străzii etc. Accesul copiilor la școala de masă, alături și împreună cu elevii „normali” 

reprezintă o permanentă provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de școală dar cu 

toate acestea educatia incluziva este cea mai bunā soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă 
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nevoilor acestor elevi, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza 

egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, 

religie, culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; Școala are menirea de a se adapta nevoilor elevilor, de a gāsi 

soluƫiile potrivite integrāii acestora. 

          Educaƫia incluzivă are la bază un curriculum adaptat în funcƫie cu nevoile copiilor, folosirea unor 

metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea 

conţinuturilor predate la clasă reprezinta poate ,,cheia” reusitei adaptārii acestor copii. İncadrarea unui 

copil într-un curs normal de viaţă presupune eleiminarea situaţiilor de marginalizare şi excludere. Copiii 

de etnie rromă, cei orfani sau cu o situaƫie material precarā sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar 

cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, 

deoarece pre judecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

           Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie 

de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Considerām cā toƫi ne naștem egal însā sărăcia şi 

lipsurile familiilor rrome, prejudecăţile, contribuie la marginalizarea acestora, la limitarea accesului la 

şansele egale la care au dreptul toţi copiii. Mulţi dintre elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi 

abandon şcolar. 

           Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se 

transformă în cauze principale ale abandonului şcolar. Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze propriile 

prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, iar scoala trebuie 

să ia măsuri potrivite p entru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor. Copiii 

trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. 

Activităţile extracurriculare sunt un bun prilej de comunicare, cooperare între toƫi elevii, activitāti 

recomandate de majoritatea dascalilor din România. 

           Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor pentru a discuta problemele 

acestora fie de naturā comportamentală sau materială pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea 

acestor probleme, cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani etc Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau 

îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala împreunā cu primăria trebuie să gaseascā soluƫii 

pentru asigurarea transportul zilnic, sa gāseasca soluƫii pentru accesul la educatie .. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative 

speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor 

metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea 

conţinuturilor predate la clasă. 

                Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate 

este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite 

toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, 

conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o 

societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. 

              Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor 

care îi unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în 

cele din urmă nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea  se manifestă şi în educaţie. Copiii 

cu diverse dizabilităţi, copiii de etnie rromă, elevii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar 
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cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, 

deoarece prejudecăţile unor profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

Educaţia pentru diversitate se poate realiza prin toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate pot să 

invite la toleranţa, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. Cadrele didactice trebuie să identifice 

obiective şi conţinuturi care pot promova interculturalitatea, şi să valorifice diversitatea culturală din 

clasa de elevi, ca resursă în procesul instructiv-educativ. 

La nivelul activităţilor extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice comunitatea, activităţi în 

cadrul cărora participanţii să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite 

evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente culturale şi sărbători locale, înfrăţiri etc). 

Recunoaşterea, respectful diferenţelor entice, culturale sau sociale şi egalitatea de şanse sunt provocări 

pentru instituţia şcolară. Directorilor de şcoli, cadrelor didactice le revin o multitude de sarcini pentru a 

construi medii şcolare incluzive. 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia 

pentru a ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru 

producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, 

profesori şi familiile elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la 

instituţia şcolară; înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor practici 

care dezavantajează persoane şi grupuri de elevi. 

Diversitatea culturală a elevilor poate deveni o oportunitate şi o resursă de îmbogăţire pentru copii şi 

cadre didactice, numai dacă şcoala proiectează activităţi de învăţare care să o valorifice şi dacă asigură 

şanse egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor părinţilor, a profesorilor şi a instituţiilor 

locale abilitate. 
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EDUCAȚIA DE CALITATE - INOVAȚIE ȘI TRADIȚIE 

MANEA ALINA-CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ROTUNDA-OLT 

 

       Calitatea educației poate fi privită ca un ansamblu de caracteristici ale unui program de studiu și ale 

furnizorului acestuia prin care sunt îndeplinite așteptările beneficiarilor,precum și standardele de 

calitate.Beneficiarii și clienții educației de calitate (elevii,părinții,societatea) ar fi de dorit să fie consultați 

permanent în ceea ce privește satisfacția lor față de serviciile educaționale de care beneficiază. 

        În contextul actual, al schimbărilor rapide şi al competiţiei care ne influenţează viaţa de zi cu zi,  se 

impune o regândire a sistemelor şi a structurilor economice şi sociale, dintre identitatea naţională şi 

globalizare, se fac eforturi de adaptare a societăţii la exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o lume bazată 

pe competiţie şi eficenţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere.Odată cu trecerea de la paradigma tradiţionala 

la cea modernă ,asistăm la mutaţii semnificative şi în cadrul învăţământului. 

        Educaţia şi învăţământul în societatea contemporană de asemenea trebuie reînnoite, completate, 

adaptate, astfel încât să putem vorbi despre o permanentă inovaţie şi creaţie in activitatea didactică. 

Educaţia are misiunea de a transmite o cultură acumulată de-a lungul secolelor dar şi o pregătire pentru 

un viitor în bună măsură imprevizibil. 

        Şcoala …..ce este şcoala?.Şcoala trebuie să pregătească  copiii pentru viaţă, să fie locul care să le 

dezvolte toate cele patru inteligenţe: mentală, emoţională, fizică , spirituală, locul  unde elevii să vină cu 

mare drag, iar ei să ştie că acolo întâlnesc  învăţători, profesori care îi ajută  să-şi descopere  talentele  lor 

native  şi care îi susţin  cu maxim de încredere  pe drumul lor  pentru a-i urma  şi îndeplini  cele mai măreţe  

visuri. Iar pentru ca acest lucru  să se întâmple părinţii, profesorii şi copiii trebuie să fie  parteneri de drum, 

care să se respecte şi să aibă încredere unii în altii.  

       Sistemul educaţional românesc se află într-un permanent proces de schimbare şi încercare  de aliniere 

la noile tendinţe europene  dar în acelaşi timp abordările metodologice tradiţionale  au asigurat cotinuitate 

şi stabilitate. Reforma educaţională  se defineşte  ca o constantă  a ultimilor 20 de ani. 

       Educaţia etimologic, provine de la ,,educatio”adică creştere, formare. Educaţia colectează acţiunile 

deliberate  sau nedeliberate, explicite sau implicite, sistemice sau nesistemice, de modelare a omului din 

perspectiva unor finalităţi, în acord cu reperele socio-economice-istorico-culturale ale cadrului în care se 

desfăşoară. Să  educi înseamnă să trezeşti în cel de lângă tine acele resurse care-l pot împlini, să-l conduci 

pe celălalt spre desoperirea de sine, dându-i un imbold felului lui 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 indicând-i direcţia posibilă 

pentru a-l găsi. 

       În învăţământul  de tip tradiţional se cultivă competiţia dintre elevi cu scopul ierarhizării acestora şi 

activitatea  individuală. Competiţia stimulează efortul şi productivitatea individului şi pregăteşte elevii 

pentru viaţă, care este foarte competitivă, dar poate genera conflicte şi comportamente  agresive, lipsă de 

comunicare între colegi, marginalizarea nedreaptă a unora dintre aceştia amplifică anxietatea şi teama de 

eşec, cultivă egoismul. 

       Modelul învăţământului modern, innovator, face apel la experienţa proprie a elevului, promovează 

învăţătura prin colaborare, pune accentul pe dezvoltarea gândirii în confruntarea cu alţii. Munca în grup 
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stimulează interacţiunea dintre elevi, creşterea stimei de sine, încrederea în forţele proprii, intensifică 

atitudinile pozitive faţă de cadrele didactice. 

      Descentralizarea sistemului  de învăţământ a permis introducerea disciplinelor opţionale, a 

curricumului la decizia şcolii, astfel că oferta educaţională este adaptatăla nevoile  individului şi 

comunităţii. 

      UNESCO-instituţia care este preocupată de problematica inovării conţinutului  învăţământului şi în 

cadrul căreia funcţionează Biroul Internaţional pentru Educaţie (BIE) a propus înnoirea conţinuturilor 

învăţământului prin prisma a patru ,,piloni”(idem,2005:104):a învăţa să ştii, a învăţa să faci, a învăţa să fii, 

a învăţa să trăieşti împreună. 

     Folosirea mijloacelor TIC,unde sunt incluse :calculatorul, internetul, videoproiectorul, reprezintă 

realităţi pe care elevii le experimentează zi de zi. De asemenea şi cadrul didactic trebuie să rămână mereu 

un ,,elev” învăţând continuu pentru a transmite elevilor cunoştinţe  actuale şi de valoare. 

     Dar oricât de performantă ar fi noua tehnologie, aceasta se cere a fi completată cu strategii tradiţionale 

clasice de formare a abilităţilor umane deoarece contactul viu, personal cu alţii este edificator pentru 

propria persoana şi nu poate fi înlocuit  total cu nici o altă tehnică  oricât de sofisticată ar fi. 

    Sistemul de învăţământ în România, începând cu anii 1990, a devenit unul dintre sistemele în care s-a 

operat cele mai multe schimbări. Michel Boiron (1999:p2) 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’’. 
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VOLUNTARIATUL – UN MOD DE VIAȚĂ PENTRU NOI TOȚI 

   
                                                                        

 Prof. înv. Preşc. DUMITRU ECATERINA-FLORENTINA 

                                                 Grădiniţa cu program prelungit ,,Dumbrava Minunată” Craiova 

 

 

 
Educatoarele din grădiniță au rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine 

din punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere 

bunătate celor din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, 

respectul, credinţa, bunătatea. Fără ele nu există nimic. Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru 

schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai 

optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să 

încercăm să-i înţelegem şi să învăţăm ceva de la ei, mai ales de la copii. În drumul nostru prin viață 

descoperim foarte multe lucruri legate de copii și familiile acestora, care trăiesc în sărăcie dar se bucură 

pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor nu ştiau să-l facă. Așa învăţăm că fiecare copil e preţios, 

special, chiar dacă diferă ca aspect sau comportament. Aceşti copii, prin faptul că există, ne fac pe noi mai 

sensibili, mai buni, mai toleranţi. 

Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem, să privim cu alţi ochi lumea. Aceşti copii sunt 

nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest sens, 

acţiunile voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o diferenţă, că au 

puterea să schimbe lucrurile în bine, îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor în bine, chiar şi pe a 

ta. Dacă vrei să susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care 

se implică în voluntariat trebuie să fie înainte de toate, răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea 

lângă altruism, empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem 

suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul 

străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot 

sufletul. Ceea ce trebuie să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de 

mică, la lumea care ne înconjoară. Aşa cum am spus, important este să ne dorim! 

Chiar dacă sunt foarte mici, copiii din grădiniţa noastră învaţă să accepte şi să respecte regulile de 

convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, 

toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur. 

Educatoarele grădiniței noastre, alături de copii au încercat să creeze momente de bucurie pentru copiii 

dezavantajaţi din școala din apropiere sau pentru bunicii din Azilul de bătrâni, oferindu-le mici surprize, 

multa dragoste și căldură sufletească. Se spune că ce faci pentru alţii s-ar putea să rămână, de aceea cred 

că ar fi foarte frumos să ne unim şi să nu rămânem nepăsători la nevoile semenilor noștri. Dacă în statele 

lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de 

oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște 

oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului, în România, voluntariatul beneficiază de o 

minimă atenție și de o slabă informare. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din grădinița 

noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul 

grădiniței îi ajută să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili 

societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii 

defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a 

absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi 

de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt 

tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în 

propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea 

capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul grădiniței noastre i-au vizat pe copiii cu 

cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii 
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defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte 

buni la învățătură. 

Copiii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, 

importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi 

respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi 

relaţiile de comunicare şi inter-relaţionare între copii, respectiv, copii şi adulţi.  

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

copiii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în 

care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel 

decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel aceștia învață să dăruiască, la rândul 

lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic 

enorm. În calitate de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un 

magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al copiilor stigmatizați de colectiv din anumite motive.  

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine 

să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: 

„dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar 

să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii 

învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective 

pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-

un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult 

decât atât, copiii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând 

alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea 

exprimării. 
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Natura în literatura română 

 

prof. Radu Oana Maria 

Școala Gimnazială Nr.1, comuna Drăgoești, județul Vâlcea 

 

Natura nu trebuie văzută  doar ca un fenomen în domeniul ştiinţei, ci ea trebuie văzută şi ca un 

element creator care îmbogăţeşte şi înfrumuseţează literatura. 

Având utilizări variate, astăzi cuvântul ,,natură” se poate referi generic la regnul vegetal sau 

animal, precum şi la felul în care anumite lucruri lipsite de viaţă interacţionează cauzând fenomene fizice 

sau geologice sau legate de materie şi energie. De asemenea, se referă la ceea ce numim sălbăticie (animale 

sălbatice, stânci, păduri, ape şi în general acele lucruri ce nu au fost alterate cu sau făra ştiinţă de om sau 

care persistă indiferent de acţiunea acestuia). Totalitatea acţiunilor omului care influenţează natura sunt 

cuprinse într-un factor antropic. 

Natura este întâlnită şi în operele lui Mihai Eminescu, de când era încă copil şi până când şi-a scris 

testamentul liric Mai am un singur dor. Ceea ce se numeşte de obicei ,,natură”, adică aspecte geologice, 

faună şi floră, se găsesc la Mihai Eminescu, sub chip foarte elementar.Nu culoarea, nu varietatea sunt 

notele esenţiale, ci dimensiunea sau cantitatea. Aceasta este hotărâtă prin puterea de a intimida conştiinţa, 

de a o anula.Versuri ca: ,,Neamurile-mbătrâneau,/Crăiile se treceau,/Numai codrii tăi creşteau,/Şi în 

umbra cea de veci/Curgeau râurile reci” cuprind numai noţiunea simplă de ,,codru”, dar într-o dimensiune 

colosală. Pădurea noastră empirică are o durată limitată, fiind supusă dezagregării, codrul eminescian însă 

,,creşte” peste marginile de timp ale domniilor, peste acelea ale raselor, el este din veci. Poetul romantic 

este ,,vizionar” , putând percepe părţile într-un întreg, exteriorul lumii reale în interiorul misterios al 

sufletului, pentru că există între lucruri şi între fiinţe raporturi analogice, corespondenţe, structură ascunsă 

a lumii, care face ca omul şi universul să se reflecte reciproc şi să-şi corespundă. O astfel de viziune este 

ce s-a numit ,,orphism”  în  poezia romantică, potrivit dorinţei poetului de a contempla natura cu 

sentimentul infinitului. Prin metafora simbolică un poet poate face din viziunea naturii viaţa propriului său 

sentiment, reflectarea aspectelor naturii exprimând astfel istoria intimă a sufletului său. Trei sunt astfel 

lumile ce se oferă contemplatorului, în orphismul romantic: lumea vizibilă, ca peisaj, reflectarea ei în lumea 

interioară a omului, ca sentiment al naturii, şi, dincolo de această reflectare, o suprarealitate invizibilă, un 

univers infinit în mişcarea lui.  

Din prima modalitate a orphismului romantic, în descrierea lumii vizibile ca peisaj, poezia lui 

Eminescu aduce tabloul naturii despre care George Călinescu spune: ,,E foarte de crezut că natura 

eminesciană cu fauna şi cu flora ei să aibă un punct de plecare istoric în priveliştea din Moldova de sus, şi 

anume din Valea Siretului, unde muntele şi câmpul sunt cu planuri apropiate şi nu lipseşte mediul 

acvatic.Eminescu a şi dat de astfel descripţii ale geologiei sălbatice moldovene.” 

Geroge Călinescu spune că: ,,Eminescu are printre copaci câteva esenţe la care ţine în chip deosebit 

şi care înfăţişează, poate, pentru el însuşirile generale ale copacului. ”Teiul figurează mireasma: ,, Dar prin 

codrii ea patrunde/ Lângă teiul vechi şi sfânt,/ Ce cu flori până-n pământ/ Un izvor vrăjit ascunde.” Bradul 

e copacul artic care simbolizează trăinicia: ,,Colinde, colinde/ E vremea colindelor,/ Căci gheaţa se-ntinde/ 

Asemeni oglindelor./ Şi tremură brazii/ Mişcând rămurelele,/ Căci noaptea de azi-i/ Când scânteie 

stelele.” Plopul, prin tremurul frunzelor lui, dă amintirilor o mişcare lentă: ,,Pe lângă plopii fără soţ/ 

Adesea am trecut;/ Mă cunoşteau vecinii toţi-/ Tu nu m-ai cunoscut”. Arinul, fiind o esenţă păduratică, 

sălbăticeşte priveliştea: ,,Peste vârfuri trece lună,/ Codru-şi bate frunza lin,/ Dinte ramuri de arin/ 

melancolic cornul sună”. Stejarul măreşte prin marea lui coroană câmpul ceresc de alunecare, al lunii: ,, 

Putut-au oare-atâta dor/ În noapte să se stingă/ Când luna trece prin stejari/ Urmând mereu în cale-şi,/ 

Când ochii tăi, tot încă mari,/ Se uită dulci şi galeşi?”. Fagul vâră conştiinţa în inima codrului de o singură 

esenţă: ,,-O, priviţi-i cum visează/ Visul codrului de fagi!/ Amândoi ca-ntr-o poveste/ Ei îşi sunt aşa de 

dragi!” Salcia este copacul lacustru: ,,De spânzură prin ramuri de sălcii argintoase/ O-ntreagă-mpărăţie 
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în cuib legănător;/ A firii dulce limbă de el era-nţeleasă/ Şi îl umplea de cântec, cum îl umplea de dor.” 

Mesteacănul indică atitudinea, aducând cu scoarţa lui albă un element hibernal: ,,Un părete din fund îşi 

ridică zăpada sa înflorită cu roze de pustie şi se văzu o scenă, a cărei culise reprezentau arbori şi tufişe 

de-o tânără şi mustoasă verdeaţă, iar fondul reprezenta un deal îmbrăcat în pădure de mesteacăn...” 

Paltinul  prevesteşte regiunea alpină: ,,Colo unde stau Carpaţii cu de stânci înalte coaste,/ Unde paltinii 

pe dealuri se înşir ca mândră oaste.” 

Salcâmul este copacul de vale în peisajul sătesc: ,,Ah!în curând satul în vale-amuţeşte;/ Ah! În 

curând pasu-mi spre tine grăbeşte./ Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,/ Ore întregi spune-ţi-voi 

cât îmi eşti dragă.” Liliacul  simbolizează venirea primăverii şi idila juvenilă: ,,A noastre inimi îşi jurau/ 

Credinţă pe toţi  vecii,/ Când pe cărări se scuturau/ De floare liliecii.” Nucul, cireşul, mărul sunt pomi de 

livezi, simboluri ale lăcomiei copilăreşti: ,,Vedea în zarea văii nuci mari cu frunza lată/ Ş-o lume de flori 

albe pe şiruri de cireşi.” Asemeni vişinul: ,,Vişinii-s cu crengi grele de boabe-ntunecoase.”  

Flora eminesciană nu este feerică, nu este bogată, dar ea înfrânge spiritul prin intensitate. Cum 

priveliştea are mai totdeauna un lac în mijloc sau o apă şi în apropiere pădurea, iarba este vegetalul obişnuit, 

însă o iarbă de lună, în care n-a călcat picior de om: ,,De jur împrejur stau stâncele urieşeşti de  granit ca 

nişte păzitori negri, pe când valea insulei adânci şi desigur sub oglinda mării e acoperită de snopuri de flori, 

de viţe sălbatice, de ierburi înalte şi mirositoare, în cari coase n-a intrat niciodată.”Cum spune şi George 

Călinescu:,, Eminescu pune iarba mai cu seamă în pădure, acolo unde vegetaţia se înăbuşe, nestrăbătută, 

fiindcă e clar că, pentru el, însuşirea de căpetenie a vegetalului e să crească într-una.” 

Fauna este şi ea foarte săracă şi aleasă după aceleaşi criterii după care a fost aleasă şi flora. În 

rândul întâi vine calul, care simbolizează zborul oniric, al încălecării spaţiului.Eroii lui Mihai Eminescu 

călăresc: ,,Calu-i alb, un bun tovarăş,/ Înşeuat aşteapt-afară..”   sau  ,, Vede-un tânăr chiar alături,/ Pe-

un cal negru e călare.” Calul este de altmiteri animalul din poveste, singura fiinţă care poate urma pe om 

în rătăcirile lui. 

De asemenea în opera eminesciană mai apar şi animalele care sunt legate de pădurea sălbatică, 

boutul, cerbul şi ciuta: ,,Caii mării, albi ca spuma,/ Bouri nalţi cu steme-n frunte,/ Cerbi cu coarne 

rămuroase,/ Ciute sprintene de munte. Eminescu aminteşte şi păsările: filomela, rândunica, vulturul, 

corbul întunecat, lebada nordică, pitpalacul apoi ,, Cucul cântă, mierle, presuri-/ Cine ştie să le-asculte/ 

Ale paserilor neamuri/ Ciripesc pitite-n ramuri/ Şi vorbesc cu-atât de multe/ Înţelesuri.” Tot peisajul 

naturii este pentru Eminescu o panoramă simbolică. 

Natura în poezia lui Eminescu, după o remarcă a lui Tudor Vianu, în primele poezii apare ca o 

pictură colorată cu străluciri fantastice şi întruchipări de basm, ca în Mortua est, pentru a se schimbă cu 

timpul într-un specatacol al frumuseţilor firii, într-un univers auditiv şi în egală măsură vizual, cu rezonanţe 

discrete într-un sentiment al contopirii omului cu firea. 

A doua modalitate a orphismului romantic, descrierea lumii ca reprezentare în lumea interioară a 

omului, apare în poezia lui Eminescu  încă din prima perioadă poetică Prin nopţi tăcute: ,,Prin nopţi tăcute/ 

Prin lunce mute,/ Prin vântul iute,/ Aud un glas;/ Din nor ce trece,/ Din luna rece,/ Din visuri sece,/ Văd 

un obraz./ Lumea senină,/ Luna cea plină/ Şi marea lină,/ Icoană-i sunt;/ Ochiu-mi o cată/ În lumea lată,/ 

Cu mintea beată/ Eu plâng şi cânt.” Sau O stea prin ceruri: ,,Ştiţi de ce stelei i-am dat un nume/ Numele 

unui suflet rătacit,/ Ce-acuma palid, uitat de lume,/ A-mbătrânit?/ Pentru că ochiul ce lăcrimează,/ După-

cea steauă care s-a stins/ Este al meu suflet ce meditează,/ E-ochiul meu plâns.”.  

Elementele naturii au toate o valoare simbolică. În vreme ce poetul va fi pământ în singurătate-i, 

troienit cu drag de aduceri aminte, glasul izvoarelor îi va îngâna somnul veşnic; marea va geme de patimi 

îmbrăţişând pământul cu braţele ei de valuri, mereu aceleaşi valuri ce în zadar vor să se atârne de stâncile 

malului; luceferii îi vor zâmbi din înălţimile cerului, iar luna îl va acoperi în razele ei, alunecând prin 

pădurea de brazi. Ca simbol al nemărginirii, apele mării sunt eterne, iar cerul este senin, izvoarele sunt 

blânde, iar luna ca simbol al destinului  omenesc în succesiunea repetată a vieţii şi a morţii, este 

atotştiutoare. 
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George Călinescu observă la Eminescu următoarele: ,, codrul, marea, râul, luna sunt nu fenomene, 

ci idei, divinităţi: fenomen este doar omul.” 
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Voluntariatul, cea mai importantă sursă de bine 

 

Prof. Învăţ. Preşcolar Şerbănescu Mădălina Adela 

Grădinița Alice 

 

„ Pentru ca răul să triumfe este necesar ca cei buni să nu facă nimic.” ( Edmund Burke ) 

Etimologia cuvântului „ voluntar” vine din limba latină, din substantivul „ voluntarius” care 

înseamnă: care acţionează de bună voie, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni în mod conştient. A fi 

voluntar semnifică a veni în sprijinul altora, să vrei să ajuţi, să dai dovadă de înţelegere şi compasiune faţă 

de alţii. 

„Contezi, pentru că pricepi atât de bine că fiecare milimetru este valoros, cănd zideşti cu materie 

primă ruptă din visele celor care aşteaptă un mic miracol.”. „Contezi, pentru că ai găsit cea mai potrivită 

oglindă-voluntariatul- ca să îţi vezi frumuseţea sufletului şi hărnicia minţii.”. „Contezi, pentru că eşti 

voluntar, iar locul unde te vei opri, vei privi în jur, îţi vei găsi prieteni şi veţi decide să schimbaţi lumea, 

va fi mereu binecuvăntat.” ( Corina Erhan ) 

Voluntarul este o persoană care îşi dedică talentul, abilităţile şi timpul său liber în scopul 

dezvoltării comunităţii din care face parte. Voluntarul îşi oferă timpul şi abilităţile unei cauze din proprie 

voinţă, totul pornind de la o pasiune sau de la o dorinţă interioară de a contribui la rezolvarea unei probleme 

din comunitate. Voluntarul se implică datorită optimismului său, idealismului şi credinţei că poate contribui 

la progresul comunităţii. 

Legea nr, 121 din 18.06.2010 defineşte voluntariatul ca fiind „ participarea benevolă la oferirea de 

servicii, cunoştinţe şi abilităţi sau la prestarea unor activităţi în domenii de utilitate publică, din proprie 

iniţiativă, a persoanei denumită voluntar.” 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm că lumea se îndreaptă în direcţia dorită 

de noi. Voluntariatul presupune schimb de cunoştinţe, idei, servicii, oportunităţi de a cunoaşte oameni noi 

şi de a lega relaţii cu aceştia. Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o 

persoană fizică îşi oferă timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură 

financiară. 

Voluntariatul are valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate 

genera dobăndirea de cunoştinţe şi abilităţi. 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui, sunt unele din sarcinile 

de seamă ale educatoarelor. 

„Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”. 

Voluntariatul face minuni în viaţa tuturor, mai ales pe plan profesional. Voluntariatul este o 

atitudine a vietii cu valori speciale precum caritatea, solidaritatea, dreptatea socială şi participarea socială. 

Este un act de energie şi bunătate , o contribuţie pentru semenul uman, pentru noi înşine şi pentru ţara 

noastră, e un act realizat cu cunoştinţe, generozitate şi nevoia de a oferi tot ceea ce avem şi nu ceea ce a 

rămas. 

Voluntariatul este un testament al sufletului care implică tandreţe şi afecţiune. 
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„Voluntariatul reprezintă o acţiune făcută benevol...” ( Maslow ). 

Voluntariatul reprezintă „ experienţa de vârf care poate fi numită pe bună dreptate, în anumite 

sensuri o renaştere.” Iar pentru că voluntariatul necesită „ timp, muncă, disciplină, studiu, angajament şi  

relaţii cu ceilalţi”, reprezintă un proces „ unificator” de dezvoltare a personalităţii.( Maslow ) 

Voluntariatul dezvoltă deprinderi necesare supravieţuirii şi integrării în societate.Este benefic şi 

util pentru că reprezintă o continuare a învăţării în şcoală, pentru că ne dezvoltă responsabilitatea, gândirea 

proiectivă, colaborarea în reţea, creativitatea, arta punerii întrebărilor. 

A fi voluntar înseamnă a fi uman, a cunoaşte oameni din diferite domenii de activitate, de-a lega 

relaţii noi de prietenie şi de colaborare. 

Voluntariatul nu înseamnă să faci lucrurile cu uşurinţă şi cu veselie. A fi voluntar înseamnă a lucra 

zilnic asupra ta, a-ţi cultiva abilităţi noi, a învăţa, a organiza şi desfăşura activităţi, a-ţi asuma 

responsabilitate, a acumula experienţă. 

Voluntariatul este un proces necesar de autocunoaştere şi o investiţie cu valoare mare adăugată. 

Experienţele pe care le acumulăm ca voluntari pot face diferenţa între succes şi eşec în carieră. 

  „Niciodată înainte, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie 

pe care a cunoscut-o vreodată omenirea. ( Preşedintele John F. Kennedy ). 

Voluntariatul apropie oameni şi rupe frontierele. De asemenea ne face să redescoperim latura 

umană din interiorul fiecăruia. 

„Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp căt stai jos.” ( Nelson Rockefeller ). 

„Pentru a şti încotro mergem trebuie să ştim de unde venim.” 

„Voluntariatul este o creşă pentru cetăţenie.... 

Învâţăm să participăm participănd.” ( James Kearny ). 
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Importanţa voluntariatului în educaţia preşcolarilor 

 

                                                Prof. Ȋnvăţămănt Preşcolar Oncescu Silvia 

                                                             Grădiniţa Alice 

 

Mahatma Gandhi a spus: „Fii tu însuţi schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”. 

„Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare” (autor necunoscut). 

Responsabilitatea noastră constă în formarea de valori sociale şi modele de viaţă pentru copii. 

Părinţii sunt oglinzile copiilor şi trebuie să le dezvolte empatia, spiritul civic, iubirea faţă de ceilalţi, 

să acţioneze. 

Voluntar înseamnă „care acţionează de bunăvoie, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni în mod 

conştient, (despre acţiuni ) care se face de bunăvoie, fără constrăngeri.(DEX). Voluntariatul nu impune o 

anumită vărstă, putem să fim voluntari de mici pănă la bătrăneţe. Voluntariatul presupune schimb de 

cunoştinţe, idei, servicii, oportunităţ de a cunoaşte oameni noi şi a lega relaţii. 

Viitorul şi evoluţia unei societăţi sunt străns legate de educaţia pe care le-o oferim copiilor. 

Povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de astăzi.Copiii obişnuiţi să dăruiască de la o vărstă 

fragedă, fără a aştepta ceva în schimb, vor cunoaşte satisfacţia gestului făcut. 

Voluntariatul este un stil de viaţă, te oferi necondiţionat, un act fără constrăngeri, oferit din inimă 

pentru beneficiul comunităţii. Voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat de categorii diverse de 

oameni şi din motive diferite: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaşte 

oameni. Voluntariatul are un rol important vizănd dezvoltarea personalităţii copiilor, fiind născut din 

dragostea faţă de aproapele nostru, din spirit civic. 

Prin activităţile desfăşurate în grădiniţă îi ajutăm să vadă viaţa dintr-o altă perspectivă, să-şi 

descopere sentimentul şi conştiinţa că pot fi utili, că totul începe de la fiecare om în parte. 

Prin diverse activităţi, jocuri de rol, scenete,activităţi de voluntariat preşcolarii au cunoscut viaţa 

grea a celor care nu au posibilităţi financiare, a copiilor cu dizabilităţi din centre. 

Voluntariatul educă ideea că numai prin muncă devii responsabil: pentru tine şi apoi pentru ceilalţi. 

Empatia este o abilitate specific umană, dar oferind copilului un exemplu demn, acesta în mod spontan va 

face acelaşi lucru. 

În grădiniţa noastră am organizat o activitate de plantare flori, legume, fructe in ghivece, la sfărşitul 

acesteia putănd observa bucuria, creşterea stimei de sine, cooperarea. 

Am organizat şi o acţiune de străngere cărţi pentru biblioteca grupei, activitate realizată printr-o 

scrisoare către părinţi şi copii despre importanţa cărţilor în viaţa noastră si impactul lor asupra 

dezvoltării,despre frumuseţea unei biblioteci comune cu cărti preferate. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă am realizat serbare „Dăruim jucării din inimă”, unde fiecare copil 

a putut aduce jucării, dulciuri, hăinuţe, acestea fiind donate copiilor de la azil, acest lucru fiind realizat cu 

ajutorul părinţilor şi educatoarelor, care au explicat de ce este bine să faci aceste acte: să oferi hăinuţe care 

nu le mai porţi, jucării cu care nu te mai joci. 

Au participat la curăţenia prin grădiniţă, unde am străns jucării, scăunele, puzzle,lenjerii, măsuţe, 

care au fost trimise către o grădiniţă dintr-un sat nevoiaş. 
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Aceste activităţi de voluntariat îl ajută pe copil să fie bun, empatic cu cei nefericiţi, îl ajută în 

devenirea unui om bun, coechipier bun într-o echipă, dar mai ales om bun. Bunătatea necondiţionată se 

învaţă fără a fi umbrită de măndrie, aroganţă. 

Copiii sunt receptivi, mintea lor este precum un burete, gata să absoarbă informaţiile şi modelele 

din casă şi de la grădiniţă. Cu cât îl înveţi pe copil termenul voluntariatului, acţiunilor umanitare, cu atăt 

acesta îşi va forma un traseu benefic spre maturitate. 

Voluntariatul înseamnă socializare, compasiune, înţelegere, dragoste. 

Activitatea de voluntariat presupune interacţiune, spirit civic şi organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, iniţiativă, responsabilitate şi dinamism. Prin acţiunile de voluntariat se dezvoltă şi obţine 

abilităţi şi cunoştinţe noi, competenţe sociale. Prin acţiunile de voluntariat preşcolarii vor învăţa să dea 

dovadă de compasiune, de răbdare şi înţelegere, de grijă şi dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm că lumea se îndreaptă în direcţia dorită de noi. 

Prin voluntariat investim în noi şi apoi în ceilalţi, lumea în mijlocul căreia trăim. 

Voluntariatul creionează setul de valori după care se conduce în viaţă: 

- învaţă să aprecieze lucrurile pe care le au şi să se bucure; 

- îşi setează obiective realiste în viaţă; 

- obţine abilităţi de comunicare şi relaţionare socială; 

- descoperă hobby-uri şi orientări profesionale; 

- formare de abilităţi de lider; 

- prieteni noi. 

Valoarea activităţii de voluntariat şi a voluntarului este incontestabilă în societate şi în timp va fi 

preţuită la adevărata valoare. „Orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se găndi la recompense 

financiare”. ( Tracker). 

Voluntariatul apropie oamenii şi rupe frontierele, ne ajută să redescoperim latura umană din 

interiorul nostru.Este minunat să fii prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să-i ajuţi necondiţionat 

acolo unde este nevoie, Este o onoare să fii voluntar, să îţi pese de cei din jur. 

Atunci cănd dăruieşti iubire, primeşti iubire, cănd respecţi eşti respectat. 
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STUDIU DE CERCETARE 

Diferenţiere şi individualizare în educarea limbajului în ciclul primar 

 

Profesor învăţământ primar VOINESCU Cosmina 

Şcoala Gimnazială ”Prof.Paul Bănică”, Târgovişte 

 

       Obiectivele societăţii actuale determină necesitatea unei abordări diferenţiate şi individualizate, menită 

să dezvolte favorabil personalitatea umană, în scopul formării depline a aptitudinilor, talentului, al 

valorificării depline a capacităţilor de muncă şi creaţie al fiecăruia.  

        În urma activităţii la clasă, am remarcat faptul că instruirea diferenţiată şi individualizată în actul 

didactic asigură reuşita fiecărui elev. Având în vedere că tema abordată reprezintă şi unul dintre principiile 

clasei în alternativa educaţională Step by Step, clasă la care sunt încadrată, am căutat să găsesc cele mai 

potrivite metode şi mijloace care să-i ajute pe elevi să-şi formeze capacacităţile necesare în vederea 

atingerii finalităţilor învăţământului. În cei nouă ani în care am activat în această alternativă, am observat 

beneficiile muncii diferenţiate şi individualizate cu elevii.   

        Scopul lucrării este acela de a realiza o cercetare de tip observaţional, prin care să se evidenţieze 

rolul aplicării conceptelor de diferenţiere şi individualizare în educarea limbajului, dar şi un studiu prin 

care să se remarce eficienţa procesului instructiv-educativ, asigurată prin utilizarea diverselor modalităţi 

de tratare diferenţiată a elevilor. 

       Obiectivele cercetării  

Obiectivul general:  

• O1 - Identificarea efectelor tratării diferenţiate şi individualizate în educarea limbajului pe cele trei 

componente, reliefate în rezultatele elevilor;                

Obiective specifice: 

• O 1.1 - asigurarea realizării, în cel mai înalt grad, a sarcinilor învăţământului formativ şi a pregătirii 

tuturor elevilor; 

• O 1.2 - utilizarea unor metode şi procedee care să antreneze capacităţile intelectuale ale 

educabililor; 

• O 1.3 - identificarea unor bune practici în domeniul tratării diferenţiate, necesare creării unor 

condiţii optime de afirmare a potenţialului individualităţii fiecărui elev; 

• O 1.4 - dezvoltarea aptitudinilor de a formula strategii de predare-învăţare-evaluare care vor 

facilita reuşita şcolară a tuturor elevilor; 

• O 1.5 - îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor capabili de performanţe superioare şi eliminarea 

lacunelor elevilor care necesită sprijin; 

                Ipotezele cercetării 

1. Dacă în învăţământul primar, cadrele didactice adaptează diferenţiat conţinutul, procesul şi 

produsul învăţării, atunci toţi elevii vor fi motivaţi şi vor înregistra succes şcolar; 

2. Dacă învăţătorul va proiecta demersuri instructiv-educative, în funcţie de necesităţile şi 

particularităţile elevilor clasei la care predă, atunci elevii vor dezvolta abilităţi de gândire de ordin 

superior; 

3. Dacă orice demers porneşte de la identificarea nevoilor individuale de învăţare ale fiecărui elev, 

atunci se favorizează adaptarea şi dezvoltarea abilităţilor de autoinstruire; 
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         Metodologia şi etapele cercetării 

         Pentru verificarea incidenţei acestor ipoteze asupra activităţii practice, am procedat la obţinerea şi 

înregistrarea unor informaţii prin intermediul mai multor metode şi procedee: documentarea, observaţia, 

metoda analizei produselor activităţii elevilor, testele şi experimentul pedagogic.  

Documentarea. În această etapă am studiat multiple materiale de specialitate, cu profil 

psihopedagogic. Documentarea sistematică m-a ajutat la conturarea unei viziuni de ansamblu asupra temei 

spre abordare, precum şi la formularea ipotezelor şi a obiectivelor cercetărilor. 

Observaţia. Observaţia a avut drept scop culegerea şi înregistrarea unor informaţii  

privind nivelul cunoştinţelor, capacităţilor şi aptitudinilor acestora, în cadrul activităţilor desfăşurate cu 

întrega clasă de elevi, sub îndrumarea directă a învăţătorului. În ceea ce priveşte tipurile de observaţie 

folosite, am utilizat frecvent observaţia participativă, acest lucru oferindu-mi ocazia de a efectua observaţii 

directe şi indirecte, atât uzuale cât şi planificate, structurate, raportate la scopul înregistrării schimbărilor 

produse.  

Studiul documentelor personale. Este menită să completeze datele obţinute prin primele  

două metode şi să ofere o imagine completă asupra subiecţilor investigaţiei. Pe baza studierii documentelor 

personale ale elevilor am obţinut date despre vârsta, starea de sănătate a copiilor, nivelul cultural al 

părinţilor acestora. 

Analiza produselor activităţii elevilor. Aceasta oferă prilejul cunoaşterii multilaterale a  

personalităţii elevilor. Datele culese au fost analizate pentru desprinderea unor aprecieri şi estimări asupra 

individualităţii copilului, a comportamentului său, a preocupărilor şi înclinaţiilor sale. Caietele de lucru, 

fişele de muncă independentă, produsele elevilor furnizează date importante cu privire la ritmul de lucru, 

nivelul de cunoştinţe, aptitudini şi interese ale copilului. 

Metoda testelor. Reprezintă un instrument de cercetare alcătuit dintr-un ansamblu de  

itemi, care vizează cunoaşterea fondului informativ şi formativ dobândit de subiecţii investigaţi, respectiv 

identificarea prezenţei/absenţei unor cunoştinţe, capacităţi, competenţe, comportamente, procese psihice 

etc.  

Experimentul pedagogic. Pentru verificarea ipotezelor de lucru şi elaborarea concluziilor  

privind îmbunătăţirea procesului de învăţământ, am folosit experimentul pedagogic, organizând clasa în 

două grupe eterogene, egale din punct de vedere numeric. Pentru subiecţii din grupa A am creat condiţii 

specifice conceptului tratat în această lucrare, iar pentru cei din grupa B, am organizat activitatea în condiţii 

obişnuite. La încheierea studiului  am verificat dacă variabilele independente (diverse modalităţi de tratare 

diferenţiată a elevilor) au influenţat variabilele dependente (calificativele obţinute la testele de evaluare în 

urma aplicării tratării diferenţiate).  

Prelucrarea statistică a datelor cules. Datele obţinute în urma evaluărilor realizate au 

fost înregistrate sistematic. Am stabilit diferenţele, am prelucrat statistic datele şi am interpretat rezultatele. 

S-au analizat rezultatele şi s-au interpretat prin analiză comparativă.   

 

            Etapele cercetării 

     În cadrul experimentului realizat, am urmărit etape: 

1. Etapa constatativă – constă în culegerea mai multor informaţii cu privire la particularităţile elevilor, 

valorificarea datelor furnizate de observaţia curentă a activităţii şi a comportamentului acestora, rezultatele 

evaluarii iniţiale. 

2. Etapa experimentală – se exprimă în introducerea în cadrul grupului experimental a variabilei 

independente, abordarea diferenţiată şi individualizată, conform capacităţilor fiecărui elev. 

3. Etapa postexperimentală – demonstrează evoluţia eşantioanelor de studiu în diferite faze ale 

experimentului.  
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Analiza, prelucrarea şi interpretarea datelor   

       Pentru a îndeplini obiectivele cercetării şi a verifica ipotezele de lucru, am aplicat celor două grupe o 

evaluare iniţială, un pre-test, respectiv, un post-test, şi evaluarea finală. Între cele două evaluări am 

desfăşurat activităţi în care am abordat sau nu tratarea diferenţiată şi individualizată, după caz.   

       Evaluarea iniţială identifică achiziţiile iniţiale ale elevilor, în termeni de cunoştinţe, competenţe şi 

abilităţi, în vederea asigurării indeplinirii premiselor atingerii obiectivelor peopuse. Acest tip de evaluare 

se poate efectua la începutul unui program de instruire (ciclu de învăţământ, an şcolar, semestru, început 

de capitol şi chiar al unei lecţii).   

      În urma analizei structurale a eşantionului investigat, am observat următoarele caracteristici ale 

grupurilor. 

 

Clasa I – Grupa A (eşantion experimental)                 Clasa I – Grupa B (eşantion de control) 

           Repartizarea tabelară a                                         Repartizarea numărului 

     frecvenţei calificativelor obţinute la                  frecvenţei calificativelor obţinute la 

                 evaluarea iniţială                                            evauarea iniţială 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Rezultatele obţinute la evaluările finale 

 

Clasa I – Grupa A (eşantion experimental)              Clasa I – Grupa B (eşantion de control) 

            Repartizarea tabelară a                                           Repartizarea numărului 

     frecvenţei calificativelor obţinute la                  frecvenţei calificativelor obţinute la 

                 evaluarea finală                                                    evauarea finală 

 

   

 

 

 

 

 

 

      

Concluzii 

 

        Rezultatele obţinute la testele inţiale şi finale au demonstrat faptul că aplicând o tratare diferenţiată şi 

individualizată, progresul elevilor devine calitativ şi cantitativ, lucru constatat şi din plăcerea cu care au 

realizat sarcinile diferite. În urma evaluarilor aplicate, am observant că grupul experimental a înregistrat 

progrese vizibile privind cunoaşterea şi operarea cu concepte specifice obiectului Limba română, sprijinind 

educarea limbajului. Munca diferenţiată desfăşurată la nivelul clasei a dus la îmbunătăţirea performanţelor 

şcolare, încât putem deduce că folosirea tratării diferenţiate în cadrul activităţilor la clasă conduce la succes 

şcolar.  

 

Calificativ 

 

Frecvenţa 

 

 

Procent 

     F.B. 6 46% 

B 4 31% 

S 2 15% 

I 1 8% 

 

Calificativ 

 

Frecvenţa 

 

 

Procent 

F.B. 5 38, 4% 

B 5 38, 4% 

S 3 23, 2% 

I - - 

 

Calificativ 

 

Frecvenţa 

 

 

Procent 

F.B. 9 69% 

B 4 31% 

 

Calificativ 

 

Frecvenţa 

 

 

Procent 

F.B. 6 47% 

B 5 38% 

S 2 15% 
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       Se verifică ipotezele cercetării: 

1. Adaptându-se diferenţiat conţinutul învăţământului (opţionale, materiale diverse,abordare 

diferită a temelor, stil de învăţare), procesul şi produsul, elevii devin motivaţi şi înregistrează succes şcolar. 

Elevii cu aptitudini înalte reuşesc şă îşi însuşească cunoştinţe şi să îşi dezvolte mai multe aptitudini şi 

capacităţi decât cele prevăzute în actele normative, în timp ce elevii care întâmpină dificultăţi ajung să 

dobândească competenţele descrise în programă.  

2.   Sarcinile variate au solicitat gândirea elevilor, lucru care poate permite trecerea de la  

gândirea concret-intuitivă la o gândire logică, abstractă, în funcţie de particularităţile fiecărui  copil.  

Alegerea unei strategii care să permită diferenţierea s-a realizat ţinând cont de ritmul de muncă al fiecărui 

elev, de aptitudinile şi capacităţile fiecăruia, urmărind progresul acestora pe baza propriei activităţi.   

3.   Identificându-se nevoile de învăţare ale fiecărui elev, ritmul şi aptitudinile sale, se poate 

“croi” un demers pedagogic care să-l facă pe educabil să devin conştient de propriul potenţial, astfel încât, 

trăind sentimentul succesului, al reuşitei sale maxime, să dorească să devină tot mai bun.    

       În concluzie, activitatea diferenţiată are valoare practică mare în activitatea şcolară, impiedicând eşecul 

total al elevilor care întâmpină dificultăţi în învăţare, şi stimulând elevii dotaţi cu aptitudini deosebite la 

obiectul Limba română, eficientizând astfel procesul instructiv-educativ.  
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”Micii Voluntari”- proiect educațional pentru educație timpurie 

 

 

Dincă Roxana 

 Grădinița cu Program Normal ”Istețel”, Pitești 

 

 Un proiect educațional de voluntariat este de regulă un proiect educațional transdisciplinar prin 

natura activităților pe care le cuprinde: educație ecologică, educație artistico-plastică, activitate practică, 

gospodărească. De regulă, la nivelul unităților școlare, în special în învățământul preșcolar, inițiativa unui 

astfel de proiect aparține consilierului educativ al grădiniței, în sarcina căruia intră coordonarea activităților 

extracurriculare. În funcție de dimensiunea teritorială la care se extinde un astfel de proiect educațonal, 

acesta poate fi extins de la nivelul unității de învățământ, până la nivel național. 

 Din punct de vedere al structurii, proiectul educațional trebuie să cuprindă o serie de componente. 

 Pentru extinderea unui proiect de voluntariat și pentru atragerea cât mai multor participanți la 

acesta, argumentarea necesității inițierii lui este deosebit de importantă. 

  Este minunat să-i ajuți necondiționat pe ceilalți, care au nevoie, fiind alături de ei cu inima și 

sufletul. Este o onoare să fii voluntar în comunitatea în care trăiești, să-ți pese de semenii din jur. 

 A trezi și a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una din sarcinile 

de seama ale educatorilor, un spirit care transformă valorile sociale în principii de conduită personală. 

 Prin activitățile derulate în cadrul unui parteneriat educațional de voluntariat copiii vor înțelege că 

valoarea unui om rezidă în ceea ce este capabil să dea și nu în ceea ce este el capabil să primească. 

 Scopul proiectului ”Micii Voluntari” este promovarea participării civice şi a angajamentului 

interpersonal într-un context comunitar,  conştientizarea rolului pe care îl au copiii în realizarea unor acţiuni 

de voluntariat. 

 Principalele obiective propuse spre a fi atinse printr-un proiect de voluntariat care se adresează 

preșcolarilor se referă la: 

- Îmbogăţirea volumului cunoştinţelor preşcolarilor cu privire la „voluntariat”- 

termen şi acţiuni concrete (explicitate prin intermediul activităţilor propuse de proiect); 

- Exersarea şi îmbunătăţirea abilităţilor de muncă în echipă a   participanţilor la  

activităţi; 

- Consolidarea relaţiilor de colaborare şi prietenie în rândul  participanţilor; 

- Dezvoltarea spiritului civic, formarea preşcolarilor ca viitori cetăţeni responsabili  

ai comunităţii din care fac parte; 

- Implicarea copiilor în activităţi de ecologizare a mediului, de asistare socială ; 

- Intensificarea legăturilor cu comunitatea locală; 

- Încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici. 

Pentru atingerea acestor obiective se recomanda întocmirea de către inițiatorii  

proiectului a unui plan de acțiune care să cuprindă activitățile ce urmează a fi desfășurate, ținându-se cont, 

în special de categoria de vârstă a grupului țintă, inclusiv de capacitatea acestora de a fi receptivi la aspecte 

sociale din comunitate. 

  Dintre activitățile care pot fi propuse putem enumera: vizite, serbări, concursuri, expoziții cu 

vânzare de obiecte și lucrări realizate de copii, colectă de obiecte pentru copiii proveniți din familii 

dezavantajate, pentru preșcolari și simpozion, conferință sau masă rotundă și dezbateri pe această temă, 

pentru cadrele didactice. 

  În cadrul unui proiect de voluntariat, atât preșcolarii, cât și cadrele didactice sunt parte a acestuia, 

atât în calitate de grup țintă, cât și în calitate de beneficiari, alături de copiii defavorizați. 

  Proiectul de voluntariat inițiat se poate organiza atât doar prin implicarea cadrelor didactice și a 

părinților preșcolarilor, dar și cu sprijinul reprezentanților comunității locale (firme, O.N.G-uri, autoritatea 
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publică locală, etc.), prin încheierea de parteneriate cu aceștia, pentru colaborare ocazională sau 

permanentă. Resursele financiare, în cazul unor astfel de proiecte provin prin sponsorizare și autofinanțare. 

      

Din calendarul activităților proiectului fac parte: 

- Prezentarea și promovarea proiectului în rândul preșcolarilor, al părințilorși al reprezentanților 

comunității; 

- „Moș Crăciun pentru o zi” – Acțiune de colectare de obiecte în scopul dăruirii acestora 

copiilor din grupurile dezavantajate prin intermediul unui ONG; 

- „Micul voluntar” – organizarea unei expoziții  cu vânzare de lucrări artistico-plastice  la 

unitatea de învățământ; 

- „Cartea-prietena copiilor” - acțiune de colectare de cărți pentru copiii din medii defavorizate  

și donarea acestora către biblioteca școlară din comunitatea celor care au primit darurile de 

Crăciun;  

- „Târg de mărțișoare ” – work-shop organizat pentru confecţionarea de mărţişoare și expunerea 

lor pentru a fi achiziționate de elevi și/sau părinți; 

- „Vine iepurașul” – vizită la Asociația Autism, Terapie, Sport și Arte din județ cu scopul 

donării de jucării copiilor cu nevoi speciale,  sprijiniți de aceasta; 

- Evaluarea proiectului – masă rotundă. 

Din experiența proprie, ca organizator al unui astfel de proiect, ca instrumente  de evaluare au fost 

incluse: 

– album cu fotografii de la activităţile proiectului, precum și un CD ce cuprinde  

prezentări în PPT cu acțiunile realizate;  

– procese-verbale încheiate în urma întâlnirilor de lucru ale echipei de proiect, organizate în  

mediul online, în cadrul cărora s-au analizat materialele realizate și s-a împărtășit reciproc impresii; 

– chestionare on line de feed-back pentru fiecare dintre activităţi;  

– aprecieri ale proiectului, inițiatorilor și participanților primite ca urmare a postărilor  

realizate pe rețelele de socializare; 

– aprecierea progresului preșcolarilor din punct de vedere al inter-relațiilor stabilite cu  

ceilalți. 

Diseminarea s-a realizat pe parcursul derulării proiectului, astfel: la nivel întern, prin prezentarea 

lui în cadrul Consiliului profesoral, după fiecare activitate finalizată, și în plan extern, la nivel de cerc 

pedagogic și pe grupuri de interes de pe rețelele de socializare. 

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului inițiat au fost obținute. Ele au vizat, în 

special, copiii preșcolari, dar totodată și cadrele didactice și membrii familiilor lor. Printre acestea au fost:  

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă, prin colaborare şi întrajutorare, prin  

implicarea lor în  rezolvarea sarcinilor comune, manifestarea interesului și a inițiativei în derularea unor 

activități, asumarea responsabilității individuale sau colective în rezolvarea unor sarcini și nu în ultimul 

rând manifestarea creativității; 

- optimizarea adaptării la cerinţele mediului instituțional prin: exersarea abilităţilor  

sociale, creşterea stimei de sine prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului, dar şi prin 

receptivitatea lor la implicarea în alte activităţi din grădiniță. 

Obținând rezultatele scontate, se poate afirma că proiectul derulat are sustenabilitate. Prezentarea 

succintă a proiectului de voluntariat desfășurat se dorește a fi un subiect  

de reflexie și un motiv de stimulare a interesului cadrelor didactice pentru implicarea directă şi activă 

în astfel de proiecte educaționale. 
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Metode şi tehnici de învăţare interactiv – creative 

Chiţa Gheorghe Mădălin 

Şcoala Gimnazială „Mircea cel Bătrân” Piteşti 

Metodele interactive urmăresc optimizarea comunicării, înlăturarea inhibării care pot apărea în 

interiorul grupului28. 

Interactivitatea presupune atât cooperarea – definită drept forma motivaţională a afirmării de sine, 

incluzând activitatea de avansare proprie, în care individul rivalizează cu ceilalţi pentru dobândirea unei 

situaţii sociale sau a superiorităţii – cât şi competiţia care este o activitate orientată social, în cadrul căreia 

individul colaborează cu ceilalţi pentru atingerea unui ţel comun29.  

Metoda piramidei 

Se mai numeşte şi bulgărele de zăpadă şi are la bază împletirea activităţii individuale cu cea de 

grup, constând în încorporarea activităţii fiecărui membru al colectivului într-un demers colectiv mai 

amplu, menit să ducă la rezolvarea unei sarcini30. 

Metoda dezvoltă învăţarea prin cooperare, capacităţile comunicaţionale, capacitatea de analiză, de 

argumentare, stimulează spiritul de echipă, sporeşte încrederea în sine, dar contribuţia fiecărui participant 

este greu de apreciat, poate să apară o lipsă a implicării tuturor elevilor sau să îşi transfere responsabilitatea 

altor colegi31. 

Aplicaţie: Popoare şi civilizaţii pe harta Orientului antic. Evreii şi chinezii 

Etape: 

1. Profesorul prezintă datele problemei, 

“Evreii. Poporul evreu are o istorie de peste 4000 de ani. Aşezaţi pe coasta răsăriteană a Mării 

Mediterane. Potrivit Bibliei ebraice, strămoșul acestui popor a fost Avraam (Abraham), care s-a născut în 

orașul Ur, din Mesopotamia. Acesta a încheiat un Legământ cu Dumnezeu și a întemeiat religia monoteistă. 

Sub conducerea lui Saul, evreii și-au întemeiat statul propriu, în jurul anului 1050 î.Hr. În anul 1003 î.Hr., 

capitala acestuia a fost stabilită în orașul Ierusalim. În timpul urmașilor lui Saul, regele David și, ulterior, 

regele Solomon, statul Israel a devenit unul dintre cele mai puternice din regiune. 

Chinezii. Poporul chinez s-a format în urmă cu aproximativ 5000 de ani, de-a lungul Fluviului 

Galben. Potrivit legendelor, primul conducător, Împăratul Galben, a fost cel care i-a învățat pe chinezi 

agricultura, măsurarea timpului, folosirea arcului cu săgeți, utilizarea busolei, scrierea. Numele poporului 

chinez provine de la cel al dinastiei Qin, care s-a aflat în fruntea acestuia în secolul al III-lea î.Hr. Unul 

dintre împărații din această familie de conducători, Qin Shi Huangdi, a rămas vestit în istorie prin 

 
28 Ion Ovidu Pânişoară, Comunicarea eficientă, 2003, p. 140. 
29 D. Ausubel, F. G. Robinson, Învăţarea în şcoală, o introducere în psihologia pedagogică, Bucureşti, 1981, p. 

187. 
30 C. L. Oprea, op. cit., p. 192. 
31 Ştefania Zlate, Metode şi tehnici de învăţare interactiv-creative, în Strategii moderne de predare-învăţare-

evaluare, 2011, p. 36. 
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construcțiile realizate în timpul domniei sale: Marele Zid ridicat în partea de nord a țării și Marele Canal, 

care făcea legătura între Fluviul Galben și Fluviul Albastru.” 

(https://materialedeistorie.wordpress.com/2017/10/31/popoare-si-civilizatii-pe-harta-orientului-

antic-schita-lectiei/) 

2. Timp de cinci minute fiecare elev lucrează singur,  

3. Încearcă să rezolve problema,  

4. În acelaşi timp notează şi problemele apărute, 

5. Se formează perechi în care se discută soluţiile identificate în etapa precedentă,  

6. Solicită răspunsuri la întrebări, 

7. Se formează două grupuri mari, egale care discută soluţiile şi găsesc răspunsuri, 

8. Soluţiile finale se scriu pe tablă şi se analizează in cadrul clasei,  

9. Se dau răspunsuri la întrebările identificate, 

10. Se alegea cea mai bună soluţie şi se trag concluziile. 
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JOCUL 

                             Prof. Tatu Valentina Elena 

Școala Gimnazială Comișani,Dambovița 

 

Jocul este un element vital al copilăriei, care acompaniază evoluţia umană. În legătură cu valoarea 

jocului, există, în general, două opinii radicale. Astfel, specialiştii care studiază dezvoltarea copilului, 

pedagogii, care se ocupă de educaţia preşcolarilor şi a şcolarilor mici, unii părinţi consideră joaca... jocurile, 

cel mai bun mod de însuşire a unor concepte, deprinderi, cerinţe care vor fundamenta ulterior pregătirea în 

şcoală şi pentru viaţă. Altă categorie de adulţi, fără responsabilităţi în educarea copiilor, care au uitat sau 

poate nu au fost lăsaţi să se joace când erau la vârsta acestei activităţi apreciază joaca... jocurile, ca pe o 

pierdere de vreme, ca pe un comportament inutil, o preocupare zgomotoasă şi dezordonată, fără valoare 

educativă, într-o lume tot mai concurentă şi mai pretenţioasă. Şi astfel, din activitatea cotidiană, de acasă, 

din unele programe de educaţie a celor mici, este exclusă joaca.              

Această prioritate a celor mici trebuie cultivată, mai întâi prin educaţia părinţilor şi apoi prin 

factorii formativi instituţionalizaţi care să respecte şi să aplice strategiile educative ale jocului de toate 

tipurile.         

Pentru copii jocul este cel mai eficient, agreabil şi activ mod de asimilare a informaţiilor, 

deprinderilor şi comportamentelor. Trecând prin diverse tipuri şi niveluri ale jocului, copiii progresează, 

joaca repetată determină însuşirea unor concepte şi acţiuni noi, deoarece copiii se plictisesc repede şi 

primesc provocările inedite, ei practic investighează singuri, ceea ce vor să ştie, ceea ce pot să înveţe. Este 

bine cunoscută insistenţa, perseverenţa copiilor în a învăţa să pedaleze pe bicicletă, în a duce la capăt o 

construcţie, în a desfăşura o activitate de joacă alături de alţi copii. Prin joacă, interacţionând cu materiale 

naturale, cu obiecte, cu parteneri, repetând unele deprinderi şi răspunzând unor anumite sarcini, copii 

evoluează, dobândind înţelegere şi control asupra mediului înconjurător, se realizează astfel, o „integrare 

naturală între funcţiile sistemului nervos central şi unele domenii de învăţare , se crează un tip de integrare 

foarte important în dezvoltarea personalităţii”, Shore (1997).  

Prin joacă paralel cu efectul de amuzament, distractiv, copiii acumulează o mulţime de cunoştinţe 

de bază despre lumea înconjurătoare , elemente necesare în învăţarea ulterioară în domeniul ştiinţelor, artei, 

sportului, comunicării; joaca în aer liber favorizează contactul ne mijlocit cu lumea materială şi facilitează 

înţelegerea unor fenomene legate de relaţiile fizice ale corpului uman cu natura; jocurile de rol, de situaţie, 

dezvoltă memoria, gândirea, creativitatea, limbajul; prin jocurile colective sociabilitatea copiilor devine 

mai activă; jocurile de mişcare – jocuri de competiţie, jocuri cu reguli – dezvoltă potenţialul motor, 

îmbogăţesc experienţa motrică a copiilor, stimulând apetitul pentru întrecere, autodepăşire devenind 

terenul afirmării sportive ulterioare. 

FUNCŢIILE JOCURILOR DE MIŞCARE 

 Funcţia de dezvoltare fizică  

 În perioada vârstei copilăriei preşcolare şi a copilăriei şcolare, dezvoltarea fizică este stimulată în mod 

deosebit prin joc. O capacitate optimă de mişcare indică o stare fizică şi funcţională bună a organismului 

copilului, a sistemului locomotor, a sistemului cardiovascular şi respirator. Un copil care nu se joacă, care 

nu poate fi activ, este suspectat de unele probleme de sănătate; copilul sănătos nu are nici o restricţie la 

mişcare: având un corp puternic, viguros, el posedă energie pentru a face tot ce işi doreşte, fiind încântat 

de participarea la activităţile ludice. Jocurile dinamice consolidează starea de sănătate a copilului, prin 
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efectele induse de efortul psiho-fizic, în planul somatic al sistemului osos şi muscular, al aparatului cardio-

respirator şi nu în ultimul rând al proporţionalităţii optime a ţesuturilor corpului. 

Funcţia de dezvoltare motrică  

Activitatea specifică a copiilor este joaca respectiv jocurile, cele de mişcare fiind deosebit de agreate, la 

această vârstă acestea constituind prilejul cel mai potrivit pentru însuşirea deprinderilor motrice de bază şi 

utilitar aplicative. Jocurile de mişcare utilizează deprinderile naturale, primare, de mers, de alergare, 

săritură şi aruncare; în jocuri, copiii aleargă, sar escaladează, împing, trag, prind, aruncă, manipulează 

obiecte de diferite mărimi cu ajutorul segmentelor pe diferite traiectorii de deplasare, în competiţie cu sine 

sau alţi copii. 

Funcţia de dezvoltare cognitivă 

 Dezvoltarea cognitivă este dificil de studiat, deoarece nu poate fi observată direct; este evident faptul că 

copii preşcolari, şcolarii mici şi mijlocii, prin simpla explorare a mediului înconjurător, jocurile de mişcare 

contribuie la dezvoltarea intelectuală. 

Funcţia de dezvoltarea a afectivităţii 

 Prin jocurile de mişcare (jocuri de competiţie, cu reguli), copiii învaţă să facă faţă potenţialelor situaţii şi 

relaţii dificile, care ar putea să apară în viaţa cotidiană. 

Funcţia de socializare 

 Specialiştii care au studiat jocurile, de toate tipurile, în care sunt implicaţi copiii, au recunoscut funcţia 

fundamentală de socializare a acestei activităţi specifice copilăriei. 

Funcţia de emulaţie şi plăcere 

  Jocurile de mişcare, rămân activităţile cele mai plăcute şi accesibile pentru toţi copiii, producând efecte 

imediate dar şi de durată. 

Jocurile se folosesc în toate verigile sistemului nostru de educație fizică și sport, alegerea și 

metodica predarii lor fiind în funcție de sarcinile și particularitățile realizării procesulu pedagogic adaptat 

specificului activității, fiind folosite deopotrivă în fiecare din momentele lecției.  

Educația fizică educă curjul,ambiția,atenția distribitivă,hotărarea,disciplina,calmul,sentimentul de 

acceptare al individului de către colectiv,precum și multiple trăsături de voință și de caracter. 
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     Valenţe psihopedagogice ale strategiilor didactice interactive 

 

                                                        Cifor Ionela 

 Scoala Gimnazială “Nicolae Drăganu” Zagra 

 

  Lumea contemporană  aduce în prim plan o serie de provocări sociale, istorice sau culturale proprii unei 

umanităţi care se confruntă cu implementarea unui deziderat al uniunii şi globalizării. Scopul reformei curriculare 

îl reprezintă îmbunătăţirea calităţii predării-învăţării-evaluării, prin dezvoltarea unei motivaţii intrinseci a elevului 

pentru studiu şi fundamentarea unui învăţământ atractiv, interesant, ancorat în realitatea cotidiană şi în nevoile 

societăţii actuale. 

Strategiile didactice tradiţionale se dovedesc insuficiente pentru a contribui la atingerea dezideratele unui 

curriculum integrat, deoarece nu sunt axate pe elementele definitorii ale învăţământului interactiv, integrat, cu 

valenţe transdisciplinare. Elementele cheie ale noii viziuni sunt interacţiunea şi activizarea, care produc 

modificări la toate palierele demersului instructiv-educativ: √  învăţarea interactivă 

                 √  predarea activizantă  

                √ evaluarea formativă şi formatoare. 

Instrumentul necesar transformării este reprezentat de metoda didactică. Este nevoie de tehnici, procedee 

şi strategii eficiente de activizare, mobilizare şi stimulare a implicării elevului în activitatea didactică, de aceea se 

promovează la scară largă strategiile didactice interactive, de intercunoaştere, munca pe grupe, predarea în echipă 

(team teaching), cele mai cunoscute metode fiind: blazonul, bingo sau petalele metode activizante, gen 

gândiţi/lucraţi în perechi, unul stă, ceilalţi circulă, precum şi gruparea elevilor în funcţie de atitudinea faţă de o 

problemă, dezbaterea, discuţia tip seminar, masa rotundă, brainstorming, turul galeriei, mozaicul sau horoscopul, 

Starbursting sau metoda exploziei solare, metoda pălăriilor gânditoare, metoda Frisco, Philips 6/6, studiul de caz. 

Cunoştinţele, priceperile şi deprinderile se exersează prin metode precum diagrama cauzelor şi a efectului, tehnica 

lotus. Evaluarea interactivă se realizează prin portofolii, cvintet, hărţi conceptuale etc.. O însemnătate aparte 

trebuie acordată strategiilor se exersare a inteligenţei emoţionale sau a Instrumentele pentru e-learning, 

deoarece Internetul nu reprezintă un duşman al profesorului, un ghimpe care diminuează plăcerea lecturii, ci un 

real aliat al profesorului modern, care utilizează avantajele tehnologizării învăţământului. Strategiile didactice 

interactive şi proactive prefigurate în didacticile moderne se dovedesc foarte utile în implementarea 

curriculumului integrat. Aceste strategii didactice implică munca în echipă a elevilor, organizaţi pe microgrupuri 

şi interacţionând în permanenţă. Se bazează pe sprijinul reciproc în căutare-învăţare, stimulând participările fiecărui 

individ, o implicare complexă, cognitivă, afectivă, volitivă şi socială. Interiorizarea informaţiei şi transformarea 

ei în bun propriu reprezintă cheia unei învăţări eficiente, durabile care să permită, mai apoi, realizarea transferului 

inter şi transdisciplinar, atât la nivelul cunoştinţelor, competenţelor, cât şi al strategiilor utilizare în procesarea 

acestor informaţii. Metodele de dezvoltare a gândirii critice abordate în activităţile cu caracter integrat contribuie 

la dezvoltarea spiritului critic şi analitic, oferind elevului posibilitatea de a ieşi din tiparele tradiţionale, de a 

stabili conexiuni inedite cu celelalte discipline. stimulează capacitatea de explorare, de analiză, interpretare, 

condiţie sinequanon a unei învăţări eficiente. 
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Implementarea strategiilor didactice interactive şi proactive oferă ocazii benefice pentru organizarea unei 

învăţări plăcute, atractive, temeinice, cu un pronunţat caracter practic-aplicativ şi cu implicaţii solide în 

formarea personalităţii elevului. Activizarea atrage după sine fundamentarea abilităţilor de comunicare, stimulează 

interrelaţionările din actul didactic şi o mai bună relaţie elev-cadru didactic. 

Această categorie de strategii didactice este eminamente necesară, deoarece marchează trecerea de la 

învăţarea competitivă, care solicita stabilirea unei ierarhii între elevi, la învăţarea prin cooperare. Nu se mai 

încurajează competiţia tocmai pentru că noua paradigmă educaţională promovează dialogul, cooperarea şi într-

ajutorarea. Competiţia devine distructivă pentru armonia climatului colegial, atunci când constituie singurul scop 

al învăţării. Metodele interactive de grup determină şi stimulează munca cooperativă, favorizează dezvoltarea 

gândirii critice, creativitatea sau metacogniţia, contribuie la perfecţionarea tehnicilor de comunicare. 

Creativitatea şi activismul elevului trebuie neapărat stimulate, ele devenind elementele cheie ale unei învăţări 

interactiv-creative.  

Strategiile didactice interactive au rol motivaţional, stimulează dezvoltarea motivaţiei instrinseci, 

sporesc eficienţa învăţării, deoarece ele urmăresc nu numai formarea competenţelor intelectuale, ci şi a celor 

afectiv-atitudinale, acţionale sau psihomotorii. De asemenea, interacţiunea favorizează organizarea unui demers 

didactic personalizat, adesea chiar individualizat, pliindu-se astfel, mult mai bine, pe necesităţile şi espectanţele 

fiecărui elev în parte. O astfel de organizare didactică dezvoltă încrederea în forţele proprii, promovează o atitudine 

pozitivă, o imagine se sine solidă, încurajând respectul reciproc şi toleranţa. Se cultivă tehnici amiabile de aplanare 

a eventualelor conflicte, tocmai prin cultivarea toleranţei şi respectului reciproc. Prin metodele interactive de grup, 

copiii îşi exersează capacitatea de a selecta, combina, învăţa lucruri de care vor avea nevoie în viaţa de şcolar şi de 

adult. Efortul elevilor trebuie să fie unul intelectual, de exersare a proceselor psihice şi de cunoaştere, de abordare 

a altor demersuri decât cele clasice, se dezvoltă gândirea democratică, se exersează mecanismele gândirii critice, 

se aduc argumente, se stimulează realizarea conexiunilor între informaţii şi exersarea competenţelor 

transversale, prin eficienta apropiere a şcolii de real şi social. Principalele avantaje ale utilizării strategiilor 

didactice interactive şi proactive pot fi sintetizate şi reprezentate grafic astfel: 
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Învăţarea trebuie să fie în permanenţă ancorată cerinţelor sociale şi profesionale, care sunt  într-o continuă 

schimbare, deoarece dinamica socială transformă de la an la an cerinţele pieţii muncii în care viitorul absolvent 

trebuie să se încadreze. Şcoala trebuie ancorată în cerinţele socialului, tocmai pentru a risipi prăpastia care se 

instalează între cunoştinţele acumulate în şcoală şi cele care trebuie deţinute la locul de muncă.implementarea la 

scară largă a curriculumului integrat  are în vedere depăşirea frontierelor dintre discipline, atât la nivelul savoir-

ului, adică al interrelaţionărilor dintre cunoştinţe, cât şi al savoir-faire, al competenţelor şi abilităţilor dezvoltate, 

denumite generic competenţe transversale. Tocmai datorită caracterului transferabil, aceste competenţe, deşi s-

au format în cadrul unei discipline, nu ţin de un anumit domeniu de activitate, ci sunt exersate în contexte variate, 

şcolare şi extraşcolare. Extensia de la contextele organizare în cadrul şcolii la contexte situaţionale mult mai 

ample derivă din direcţia necesităţii de ancorare a învăţării în real şi social, pentru a răspunde cât mai bine 

nevoilor viitorilor absolvenţi. Rolul acestor competenţe transversale este de a facilita integrarea socio-

profesională a viitorului absolvent, care reprezintă miza întregului sistem de învăţământ, iar implementarea 
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viziunii integrate aduce beneficii majore în realizarea acestui deziderat prin aprofundarea caracterului practic-

utilitar al învăţării şi prin permanenta ancorare a învăţării în real şi social, posibilă prin transferabilitatea 

competenţelor în contexte situaţionale şi existenţiale variate, dincolo de zidurile şcolii.  
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚILOR EDUCATIVE REALIZATE ÎN MEDIUL ONLINE 

                                                                                                      Profesor:  Moldovan Mariana Alina             

Școala Gimnazială ,,Dr.Bernady Gyorgy”, Tg-Mureș 

 

                Didactica și metodica disciplinelor pedagogice au în vedere faptul că mobilizarea elevilor 

reprezintă o premisă și un rezultat al instruirii eficiente. Activizarea și mobilizarea elevilor este privită ca 

acțiune sistematică de implicare individuală, fizică, motivațional-afectivă și volitivă a elevilor în procesul 

didactic desfășurat în mediul online.  

               Metodele, mijloacele și materialele didactice utilizate pentru predarea în mediul online 

promovează la elevi capacitatea de descoperire a noului prin propriul efort.                                             

Modalitățile de predare-învățare-evaluare în mediul online pune accentul pe construirea individuală a 

cunoștințelor de către cel care învață.  

              În perioada desfășurării școlii online, practicile educaționale participative și interactive au 

realizat convergența mai multor paradigme ale metodologiei didactice: 

-încurajarea imaginației și creativității cadrului didactic în proiectarea, organizarea, conducerea 

activităților didactice  

-responsabilizarea elevilor, sporirea încrederii lor în sine, accentuarea libertății lor intelectuale 

-promovarea statutului elevilor ca subiecți activi ai învățării 

-valorificarea modelului educațional de tip reflexiv- interactiv 

-valorizarea raportului elev-cunoștințe și nu a celui profesor-cunoștințe, principiu constructivist ce 

stimulează autoorganizarea, autogestionarea, autoreglarea activității de cunoaștere 

-asigurarea condițiilor rezolvării sarcinilor de lucru, respectiv a înțelegerii corecte de către toți elevii. 

Profesorul trebuie să se asigure că sunt întrunite premisele cognitive, afectiv-motivaționale și 

psihomotorii ale activității didactice 

-urmărirea și inducerea promovării unei învățări active și interactive bazate pe activități individuale, 

cooperare, independente, interdependente 

-promovarea proiectelor educative realizează un influx constructiv de idei, opinii, puncte de vedere, 

valoroase în procesul construcției individuale și implicit în promovarea imaginii școlii 

-promovarea metodelor educaționale de activitate independentă ca de exemplu studiul independent cu 

manualul și alte cărți, lectura personală, învățarea cu ajutorul fișelor de lucru 

-ca metode eficiente de predare-învățare în mediul online enumerăm: învățarea electronică    (e-learning), 

conversația, explicația, exercițiul, studiul de caz, problematizarea, asaltul de idei, învățarea prin 

descoperire ce contribuie din plin la aspectul formativ al educației elevilor 

-perioada de predare online este extrem de formativă în ceea ce privește dezvoltarea competențelor de 

operare a elevilor pe calculator, tabletă, laptop 

-ca metode de evaluare se aplică cu succes testele cu itemi obiectivi, subiectivi, semiobiectivi 

- introducerea computerului în școală a devenit o necesitate obiectivă, științific argumentată prin studii și 

investigații de specialitate 
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-utilizarea mijloacelor moderne de instruire al elevilor a permis o mai bună diseminare a informațiilor 

atât la nivel micro cât și la nivel macro, favorizând promovarea imaginii școlii în multe medii educaționle 

prin intermediul internetului 

-multitudinea de proiecte educaționale, concursuri, conferințe, simpozioane susținute în mediul online au 

continuat comunicarea educațională profesor-elev, elev-profesor, elev-elev, contribuind la promovarea 

imaginii școlii în mediul socio-cultural. 

       Proiectarea și realizarea alternativelor educaționale reprezintă acțiuni care se realizează prin 

raportare la finalitățile educaționale formulate la nivel macro, al idealului și al scopurilor educaționale, la 

nivel micro, al obiectivelor operaționale care direcționează procesul de învățământ. 
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CONTRIBUŢII LA IMPLEMENTAREA REFORMEI CURRICULARE LA NIVEL NAŢIONAL 

PROCEDURĂ CU PRIVIRE LA UTILIZAREA SOFTURILOR EDUCAŢIONALE DE ANALZĂ 

A DATELOR ÎN PREDAREA ONLINE 

 

                                            Dr. Seleţchi Emilia Dana  

 Colegiul Tehnic ,,CAROL I’’, Bucureşti 

 

 

1. DOMENIU DE APLICARE 

Procedura se adresează cadrelor didactice din învăţământul preuniversitar care predau opţionalul intitulat 

,,Analiza de date prin intermediul softurilor educaţionale”.  

 

2. DOCUMENTE DE REFERINŢĂ 

- Prevederile Art. 94 (2) din LEGEA Educaţiei Naţionale nr. 1 / 2011 cu modificările şi completările 

ulterioare;  

- OMEC nr. 6200/16.12.2020 pentru modificarea OMEC nr. 5545/2020 privind Metodologia – cadru 

privind desfăşurarea activităţilor didactice prin intermediul tehnologiei şi a Internetului; 

- Directiva (UE) 2019/790 a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 aprilie 2019 privind dreptul 

de autor şi drepturile conexe pe piaţa unică digitală şi de modificare a Directivelor 96/9/CE şi 2001/29/CE. 

 

3. COMPETENŢE GENERALE 

- Cunoaşterea caracterului complex al sistemului psihic uman (SPU) evidenţiat de: principiului 

determinismului (nevoi, scop, ideal, dorinţe), principiului dezvoltării, organizării sistemice (sistem 

autoreglabil) şi sinergiei eficiente. 

- Stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor prin utilizarea softurilor educaţionale de prelucrare şi 

analiză a datelor. 

 

4. COMPETENŢE SPECIFICE 

- Analiza structurii caracterului ca latură relaţional-valorică a personalităţii pe parcursul activităţii de 

utilizare a softurilor educaţionale; 

- Dezvoltarea abilităţilor de utilizare a tehnologiilor avansate din societatea contemporană; 

- Dezvoltarea la elevi a capacităţilor de a crea noi valori; 

 

5. CUNOŞTINŢE  

◙ Elevii vor căpăta cunoştinţe şi înţelegere cu privire la utilizarea softurilor de prelucrare şi analiză a 

datelor precum şi la rolul acestora, 

◙ Elevii vor căpăta cunoştinţe şi înţelegere cu privire la SPU (sistemul psihic uman) ca ansamblu de funcţii 

si procese psihice senzoriale, cognitive şi reglatorii ce se aflã în interacţiune, activează simultan şi sunt 

dispuse pe 3 niveluri: constient, subconştient şi inconştient. 

◙ Elevii vor cunoaşte diferite metode şi tehnici de stimulare şi dezvoltare a creativităţii; 

 

6. ABILITĂŢI 

◙ Elevii vor fi capabili să dobândească abilităţi de gândire critică şi analitică prin exprimarea rolului 

caracterului în structura personalităţii. 

◙ Elevii vor fi capabili să opereze cu o mare varietate de softuri (ImageJ, PAST, OPMIAS, Apophysis, 

etc.) care contribuie la: 

- efectuarea unor operaţii stimulative pentru producerea noului: procedeele algoritmice,  euristice, 

imaginative  
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- dezvoltarea gândirii divergente, a flexibilităţii şi originalităţii gândirii, dezvoltarea mobilităţii memoriei, 

dezvoltarea însuşirilor imaginaţiei creative: fluiditate, plasticitate şi originalitate, dezvoltarea atenţiei. 

 

7. ATITUDINI 

◙ Stimularea elevilor să realizeze o analiză a sistemului de atitudini ca urmare a utilizării unei game variate 

de softuri de prelucrare şi analiză de date: 

- atitudini faţă de ceilalţi oameni (gradul de deschidere faţă de cei din jur: preţuire, respect, stimă, dragoste 

faţă de ceilalţi, faţă de om în general. La un pol pozitiv: altruismul, recunoaşterea valorilor celorlalţi, 

loialitatea, etc.) 

- atitudini faţă de sine, (încredera în forţele proprii, modestia, demnitatea)  

-atitudini faţă de muncă (înţelegera necesităţii de a desfăşura o activitate utilă, de a-şi pune în valoare 

aptitudinile. La un pol pozitiv: spiritul de iniţiativă, sârguinţa, hărnicia, etc, 

- atitudini faţă de activitate 

◙ Sporirea încrederii în capacitatea proprie de a întreprinde acţiuni care sunt necesare pentru a îndeplini 

anumite obiective; 

◙ Stimularea creativităţii individule şi de grup prin dezvoltarea atitudinilor:  

- afective (emoţii, sentimente, pasiuni),  

-motivaţionale (susţinute gradual la nivel de trebuinţe, interese, convingeri, idealuri) şi volitive; 

- caracteriale (angajate în funcţie de gradul de optimizare a relaţiei elevului cu societatea: şcoala, familia, 

comunitatea locală, etc. şi cu sine. 

 

8. REZULTATELE ÎNVĂŢĂRII 

◙ Elevii vor fi capabili să realizeze o clasificare a unei mari varietăţi de softuri educaţionale în funcţie 

aplicaţiile lor precum şi de influenţele pe care acestea le exercită asupra: 

- proceselor psihice cognitive superioare (gândire, memorie, imaginaţie),  

- activităţilor şi proceselor psihice reglatorii (motivaţia, afectivitatea, voinţa şi deprinderile)  

- caracterului ca latură relaţional-valorică a personalităţii, 

- ceativităţii în vederea generări de produse noi şi de valoare pentru societate.  

◙ Elevii vor fi capabili să realizeze prelucrări ale imaginilor digitale şi analize de date cu ajutorul 

programelor şi aplicaţiilor gratuite. 

 Google Earth Pro este un software gratuit (începând cu anul 2015) care afişează imagini din satelit 

de pe suprafaţa Pământului, permite explorarea suprafeţei de pe Marte sau Lună precum şi vizualizarea 

imaginilor galaxiilor îndepărtate. 

PAST 4.03 (Paleontological statistics software package for education and data analysis) este un 

program de analiză a datelor şi statistică gratuit având o foarte mare aplicablitate în paleontologie şi ecologie.  

ImageJ 1.52 este un program Java de procesare şi analiză a imaginilor, care se poate descărca 

gratuit. El permite vizualizarea 3D, editarea şi prelucrarea imaginilor. În funcţie de selecţia efectuată, 

aplicaţia calculează şi afişează într-un tabel rezultate legate de calcule statistice ale ariei, ale lungimii 

liniilor şi unghiurilor, sau ale coordonatelor.  

◙ Histograma este un grafic ce ilustrează numărul de pixeli corespunzător celor 256 de nivele de 

gri dintr-o imagine. Ea mai poate fi definită ca funcția densității de probabilitate a nivelelor de gri dintr-o 

imagine digitală. Evaluarea unei imagini cu ajutorul histogramei permite o apreciere rapidă a paşilor 

necesari pentru a îmbunătăţi calitatea imaginii. O prelucrare clasică a imaginilor digitale o reprezintă 

îmbunătăţirea contrastului prin egalizarea histogramei. 

• Mean reprezintă media seriei de date, obţinută prin raportul dintre suma tuturor valorilor şi numărul de 

observaţii. 

• Median reprezintă mediana seriei de date, definitã ca fiind valoarea din mijlocul seriei atunci când valorile 

acesteia sunt ordonate în ordine crescătoare. 
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• Max şi Min reprezintă valoarea maximă şi, respectiv, minimă înregistrată de serie pentru eşantionul 

curent. 

• Std. Dev. reprezintă abaterea standard, care este o mãsură a dispersiei sau a „împrăştierii” valorilor seriei 

faţã de medie. 

◙ Diagrama de profil (Profile Plot) este un grafic bi-dimensional ce exprimă valorile intensităţii 

de-a lungul unui segment orizontal sau vertical, liber ales dintr-o imagine. 

 

 

a)  

c)

 

e)

 

 

b)

 

d)

 

f)

 

 

Figura 1.- (a), (b) – Imagini de pe suprafaţa Planetei Marte obţinute prin intermediul Google Earth Pro. 

(c), (d) Histogramele imaginilor 1.a. şi 1.b. generate cu programul ImageJ 1.52, 

(e), (f) Diagramele de profil ale imaginilor 1.a. şi 1.b. realizate cu programul ImageJ 1.52 

 

◙ Comanda Threshold (Pragul) realizează modificări cu privire la contrastul pixelilor reducând sau 

chiar eliminînd elementele parazite din imagine şi în acelaşi timp transformă toate culorile în alb şi negru 

pe baza valorilor originale de luminozitate ale pixelilor. Raza stabileşte distanţa in pixeli de la linia de 

contur spre interiorul suprafeţelor pe care se aplică filtrul. Cu cât valoarea este mai mare, cu atât efectul de 

margine este mai lat şi, deci, mai evident.  

◙ Pseudocolorarea este o tehnica de îmbunătățire a vizibilității anumitor componente ale imaginii 

(sau a imaginii în ansamblu) prin modificarea paletei de culoare cu care imaginea este afișata 

(reprezentată). Aceasta înseamnă că pentru anumite nivele de gri, a afișarea nu se va mai face cu culoarea 

a carei componente sunt toate egale cu indexul (nivelul de gri), ci cu o alta culoare. 

 

 

 
a) 

 

 
c) 

 

 
e) 

 
g) 
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b) 

 

 
d) 

 

 
f) 

 
h) 

 

Figura 2. – Imaginile 1.a. şi 1b. prelucrate cu:  (a-b) Threshold; (c-d) Threshold–Invert; (e) Royal LUT;  

(f) Jet LUT; şi (g-h) - Diagramele 3D Spectrum ale imaginilor 1.a. şi 1b. Aplicaţii ImageJ 1.52 

 

◙ Diagrama radar (spider chart) este o metodã grafică de afişare a datelor multivariate sub forma 

unei diagrame bidimensionale cu trei sau mai multe variabile cantitative reprezentate pe axe, pornind din 

acelaşi punct. 

 

a)   b)  c)

 
 

Figura 3.- Diagrame realizate cu valorile histogramei fig. 1.b.: Diagrama polară (a); Diagrama radar (b) - 

Aplicaţii PAST 4.03 (c) 

 

◙ Periodograma - Estimarea densitatii spectrale a unui semnal (frecventa functie de putere) se 

realizează prin intermediul periodogramei. 

◙ Modelele ARMA - Modele Autoregresive de Medie Mobilă (Auto Regressive Moving Average) 

sunt reprezentări ale unui proces generat de o combinaţie între valorile trecute şi erorile trecute. Erorile de 

ajustare sunt denumite uzual reziduuri şi analiza lor este o parte importantã studiului calitativ al ecuaţiei 

de regresie. Un model de tip ARMA are o componentă de tip autoregresiv şi o componentă de tip medie 

mobilă. Componenta autoregresivă se justifică prin faptul că variabilele economice au în evoluţie un 

puternic caracter inerţial iar componenta de medie mobilă este efectul unor evenimente neaşteptate, 

nepredictibile, asupra unei variabile economice. 
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a)  b)    b)   

. 

Figura 4. – Aplicaţii PAST 4.03 realizate cu valorile histogramei fig. 1.b. – (a) Graficul Log Y, 

(b) Periodograma, (c) Analiza ARMA 

 

Funcţia de corelaţie între 2 semnale este o măsură a similarităţii acestora, dependentă de întârzierea 

relativă a unui semnal faţă de celălat. Ea permite detectarea prezenţei unui semnal într-un alt semnal afectat 

de zgomot şi posibil întârziat şi totodată permite alinierea în timp a semnalelor. Funcţia de autocorelaţie 

prezintă un maxim pronunţat în origine (k = 0); proprietatea poate fi folosită pentru detectarea periodicităţii 

unor semnale reale. 

◙ Autocorelația (autocorrelation) măsoară gradul în care valorile actuale ale unei variabile sunt 

influențate de valorile sale anterioare. Autocorelaţia reprezintă corelaţia unui semnal cu el însuşi. 

◙ Corelația încrucișată (cross-correlation) permite analiza legăturii dintre 2 variabile. Dacă în 

grupul de analiză sunt mai multe variabile, coeficienții corelației încrucișate vor fi calculați între primele 

două variabile din grup. 

◙ Corelograma este reprezentarea grafică a covarianţei pe distanţe crescătoare şi direcţii date,. Se 

poate identifica distanţa de la care înceteaza corelaţia, sau i se schimba semnul, etc. 

◙ Testul Mantel este un test de estimare a corelaţiei dintre două matrice de distanţă (distanțe 

genetice și distanțe geografice). Valoarea nulă indică inexistența unei corelați între cele două matrici. 

Coeficientul de corelație Pearson (r) se folosește pentru a estima nivelul de încredere al corelației. Valoarea 

coeficientului „r” variază între -1 și 1. 

 

a)  b)  c)  d)  

 

Figura 5. – (a) Autocorelaţia; (b) Corelaţia încrucişată; (c) Autoasciaţii; (d) Corelograma Mantel 

Aplicaţii PAST 4.03 realizate cu valorile histogramei fig. 1.b. 
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a)    b)  

 

Figura 6. – (a) Analiza wavelet (b) Diagrama sferică  

Aplicaţii PAST 4.03 realizate cu valorile histogramei fig. 1.b. 

 

◙ Transformata  Wavelet  are numeroase aplicaţii  multiple  în  tehnicile moderne de prelucrare 

a semnalelor şi imaginilor. Transformata Wavelet permite  utilizarea  unor  intervale  de  timp lungi,  pentru  

obţinerea  unor  informaţii precise  de  joasă frecvenţă  şi  a  unor  porţiuni  scurte  pe  axa  timpului,  dacă 

se  doreşte o informaţie precisă de înaltă frecvenţă. Spre deosebire de Transformata Fourier, Transformata 

Wavelet este foarte utilă în reprezentarea unor funcţii care prezintă discontinuităţi sau vârfuri ascuţite.  

◙ Studiul geometriei sistemului - Analiza sferică este cea mai interesantă metodă întrucât permite 

studiul corelaţiei dintre valorile funcţiei noastre (şirul de date) din mai multe perspective.   

 

a)   b)  

 

Figura 7. – (a) Dendograma; (b) Analiza Spectrală Multitaper – Variaţia lui F şi a Nr. gradelor de 

libertate (Degree of Freedom - DOF) cu frecvenţa – Aplicaţii PAST 4.03 realizate cu valorile histogramei 

fig. 1.b. 

     
 

Figura 8. – (a) Periodograma Lomb Log Y; (b) Periodograma Simplă Log Y; (c) Analiza Spectrală 

Multitaper Log Y– Aplicaţii PAST 4.03 realizate cu valorile histogramei fig. 1.b.   

 

◙ Analiza pe clusteri este utilă atunci când avem un set de date şi vrem să ştim cum anume se 

grupează cazurile sau variabilele. Cea mai cunoscută metodă non-ierarhică este k-means (metoda celor k-



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

281  

medii): se porneşte de la k valori (de obicei aleatoare) şi în funcţie de ele se construiesc clusterele. Metode 

ierarhice se clasifică în  

◘ Metode aglomerative: se porneşte de la n clase (câte cazuri avem) şi se ajunge la  o clasă care le cuprinde 

pe toate celălate anterioare ei 

◘  Metode divizive: se porneşte de la o clasă şi se ajunge la n clase (câte cazuri avem) cuprinse în clasa de 

pornire. 

◙ Metoda Multitaper (MTM) este o metodă neparametrică  în sensul că nu utilizează un model 

dependent de un parametru pentru descrierea procesului care a generat seria de timp analizată. Ea reduce 

varianţa estimatelor spectrale prin utilizarea unui număr mic de tapere. 

◙ Analiza FFT (Transformata Fourier Rapidă) este foarte eficientă în micşorarea efectelor 

zgomotului precum şi în corectarea aberaţiilor. Zgomotul apare atunci când un semnal se suprapune peste 

o imagine, iar aberaţiile se referă la focalizarea incorectă a sistemului de achiziţie. Reducerea zgomotului 

se realizează prin reducerea componentelor corespunzătoare frecvenţelor ridicate din Transformata 

Fourier, în timp ce corectarea aberaţiilor impune creşterea componentelor corespunzătoare frecvenţelor 

ridicate. Studiile de Analiză Spectrală contribuie la corectarea digitală a defectelor sistemului analogic de 

achiziţie. Transformata Fourier are o mare aplicabilitate în teoria semnalelor, teoria informaţiei şi în 

electronică.  
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VOLUNTARUL- DONATORUL DE TIMP 

 

Trîncă Anișoara Antigona 

Școala Gimnazială Nr. 7 Petroșani 

 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Oricine 

poate să devină voluntar și să aducă astfel o contribuție, cât de mică, lumii care ne înconjoară.   

Voluntarul este o persoană fizică care, din proprie initiativă, desfășoară activități  în folosul altora, 

fără o recompensă de natură financiară sau materială. Poate face parte dintr-o organizație 

nonguvernamentală sau poate fi pe cont propriu. Persoanele  implicate sunt de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile.  

Activitatea întreprinsă în acest sens, denumită voluntariat, poate fi desfășurată în diferite domenii 

cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, cooperare internațională, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea. Voluntariatul este unul dintre modurile în care 

persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la schimbări pozitive. 

De obicei, cei care practică voluntariatul au motive bine întemeiate. Fie că vor să se simtă utili, 

sau să își facă contacte utile, fie pentru a-și face noi prieteni și cunoștințe, pentru a nu pierde vremea acasă. 

Alți voluntari vor să câștige experiență în vederea obținerii unui job mai bun și pentru a face parte dintr-o 

echipă,  pentru a învăța lucruri noi și a-și forma deprinderi utile. O altă categorie ar fi a celor încărcați 

spiritual, care o fac  pentru a da înapoi o parte din ceea ce au primit de la alții sau a-și asuma o 

responsabilitate și pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși decât ei sau, dimpotrivă, pentru fi alături de 

cei care trec prin aceleași probleme ca ale lor. Spiritul civic este pentru cei care vor să aducă un aport 

comunității în care trăiesc, pentru a cunoaște și/sau a înțelege mai bine problemele comunității din care fac 

parte. Mai există și categoria de benevoli, care fac voluntariat pentru a se distra și a face tranziția spre o 

nouă viață. 

Totuși, în toate motivele exemplificate, ceea ce este comun, este că oriunde oamenii se implică 

împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul 

înconjurător, pentru a participa în campanii pentru drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a 

asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar 

coeziunea socială este semnificativ întărită.  

Voluntariatul este o atitudine a vieții cu valori speciale precum caritatea, solidaritatea, 

dreptatea socială și participarea socială. Este un act de energie și bunătate, o contribuție pentru 

semenul uman, pentru noi înșine și mai ales pentru țara noastră, e un act realizat cu cunoștințe, 

generozitate și nevoia de a oferi tot ceea ce avem și nu ceea ce a mai rămas. El este un testament 

al sufletului care implică tandrețe și, mai ales, afecțiune. 

Din totdeauna, oamenii s-au ajutat mereu între ei. Pe vremuri locuitorii satelor munceau împreună 

pentru atingerea scopurilor pe care și le propuneau, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, 

ridicau o biserică sau o școală în comunitatea lor. În zilele noastre voluntarii sunt implicaţi într-o mare 

varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, 

advocacy, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. Ca voluntar, poți ajuta organizația 

în toate acțiunile sociale sau culturale. Orice sprijin, cât de minor, aduce un aport major în atingerea 

obiectivelor organizației. Astfel, se poate participa la: 

- consiliere și informare a publicului țintă în diferitele acțiuni sociale; 

- pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (copii, bătrâni, familii cu 

venituri mici sau foarte numeroase, persoane cu dizabilități); 

- organizarea de evenimente (vizite oficiale, licitații, conferințe); 
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- campanii de promovare a sănătății (culegerea de informații despre situații deosebite din mediul 

sanitar, sesizarea cazurilor speciale și rezolvarea lor); 

- campanii de popularizare (aducerea în vizorul persoanelor, instituțiilor și companiilor competente 

a obiectivelor, proiectelor și campaniilor organizației pentru a obține sprijinul acestora în realizarea lor); 

- proiecte ale organizației, proiecte comunitare, proiecte de colaborare, proiecte europene etc.  

Vlountariat  nu înseamnă să faci lucrurile cu ușurință și cu veselie. Prin voluntariat te asiguri 

personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine. Voluntarii învață, experimentează, 

lucrează în echipă.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie.   

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 

Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a 

da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi 

cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia 

adolescenţii au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit 

domeniu, este soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului, este un prim pas în 

conştientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii 

de oameni ca el, reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat 

internațional. Misiunea grădinitei, a şcolii, a dascălilor  este de a promova o cetăţenie activă, de a 

educa tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi, care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele 

lor în beneficiul altora, care să se dedice unei cauze nobile, obiectiv marcant al învățământului 

într-o Românie ce aparține Uniunii Europene. 

Voluntariatul practicat de tineri are ca scop real şi ca principiu de la care porneşte ajutorul 

oferit necondiţionat fără a aştepta în schimb beneficii sau recunoaştere. Ca activitate extraşcolară, 

voluntariatul  este foarte important să fie făcut din pură iniţiativă şi din convingere pentru a avea 

un rol covârşitor în educarea adolescenţilor şi în instruirea lor pentru viaţă. Pentru activităţile de 

voluntariat sunt propuse teme care au legătură cu geografia:”Ziua Europei”, “Ziua Pământului”, 

“Ziua Mediului”, sau acţiuni de ecologizare sau de plantare de copaci, reîmpăduriri, plantare de 

flori şi amenajare de spaţii verzi. Din acţiunea factorilor educaţionali rezultă dezvoltarea spiritului 

voluntariatului la copii, sunt promovate valori ca tolerenţa, omenia, egalitatea în drepturi, 

nediscriminarea, bunul simţ şi dragostea faţă de semeni, transformarea valorilor sociale în 

principii de conduită personală. 

Cei care își donează timpul lor, sunt cei care se aliniază pentru rezolvarea unor activități de care le 

pasă, sunt cei care pot ajuta eficient la găsirea unor soluții utile pentru îndeplinirea sarcinilor propuse. 

Criteriul de bază este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care 

se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă 

ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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Voluntarul contribuie la corectarea unor probleme ale societății care afectează multe persoane. 

Este vorba de încredere,  loialitate, bunătate, despre ajutarea semenilor și despre dorința de a oferi sprijin 

oamenilor cu mai puțin noroc.  

Atunci când o persoană se implică în proiecte în beneficiul unei cauze sau al comunității, nu 

contribuie doar la dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea sa personală și profesională.  A fi voluntar  

înseamnă  angajament, respect, confidențialitate, devotament, responsabilitate, coeziune, implicare, 

colaborare, transparență, dar și a lurca zilnic asupra ta, a-ți cultiva abilități noi, a învăța, a organiza și 

desfășura unele activități, a-ți asuma responsabilitate, a acumula experiență.  

Contribuția voluntarilor o resimte atât organizația în care ei activează, prietenii voluntarilor, 

comunitatea din care provin, cât și societatea în întregime, în același timp, voluntariatul ajută tinerii să 

obțină și să-și dezvolte abilitățile pe care sistemul educațional formal deseori nu poate să le ofere. 

A face voluntariat este cu siguranță bine și apreciabil, ai sentimentul de satisfacție socială, de 

utilitate și de constatare că altruismul oferit poate schimba vieți. A fi voluntar este cea mai pură preocupare 

pe care poți să o ai (după aceea de a fi părinte).  Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și 

demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al 

flexibilității și al alegerii libere.  Fiind voluntar, clădești împreună cu organizația din care faci parte, la 

împlinirea visului societății, cel al schimbării în bine din toate punctele de vedere.  

Voluntariatul se naște în inima fiecăruia nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate 

și mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub aspectele 

cele mai pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul face minuni în viața tuturor, mai ales 

pe plan profesional. 

Să sprijinim voluntariatul și mai mult, pentru a face țara noastră mai optimistă, mai 

prietenoasă și mai umană. Să promovăm voluntariatul în toate formele sale, cu scopul de a 

dezvolta coeziunea socială, solidaritatea, susținerea grupurilor vulnerabile, combaterea sărăciei și 

excluziunii sociale, satisfacerea nevoilor de bază, ajutorarea celor slabi din punct de vedere 

economic și social, copiii minori, precum și oamenii singuri, să sprijinim activitățile de mediu, 

culturale, sportive etc. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 

Prof.înv.primar Pralea Carmen 

Școala Gimnazială Timișești, Jud. Neamț 

 Motto: 

 „VOLUNTARII sunt singurele ființe de pe fața pământului care reflectă compasiune, grijă 

nemăsurată, răbdare, voință și dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, NATURĂ” 

 (Erma Bombeck) 

 Succesul pe care ni-l dorim materializat în lucruri pornește de la un vis. Pentru a-l realiza trebuie 

să acționăm. Acest lucru se poate face prin crearea unui plan de promovare a propriei persoane. Toate 

dorințele noastre se realizează însă cu răbdare și în timp. Succesul se atinge doar prin muncă asiduă, 

permanentă. Aici apare voluntariatul. 

 Ce este voluntariatul? 

 Voluntariatul este o activitate desfășurată de persoane fizice care mai sunt denumite și voluntari. 

Această activitate se desfășoară din propria inițiativă în folosul altora fără a primi o recompensă materială. 

Voluntariatul are loc în majoritatea domeniilor de activitate. 

 În școală, voluntariatul ocupă în acest moment un loc foarte important. El este considerat o 

activitate extrașcolară, o activitate care contribuie la petrecerea timpului liber dar și la formarea elevului 

ca persoană. 

 Scopul nostru, al cadrelor didactice, este acela de a sădi în sufletul copiilor acele valori de iubire, 

respect, compasiune și grijă față de semenii aflați în dificultate, față de comunitate și față de mediul în care 

trăim. Prin aceste activități de voluntariat reușim să comunicăm asertiv, să relaționăm eficient și să ne 

descoperim pasiunile. 

 Un exemplu de activitate de voluntariat este cea de protejare a mediului înconjurător. Copiii școlii 

noastre au dat un exemplu de iubire și de prețuire a mediului înconjurător pri strângere gunoaielor de pe 

ulițele satului. Astfel, elevii voluntari au creionat foarte clar setul de valori după care se conduc în viață. 

 Sănătatea este o avuție. Elevii școlii au participat la diferite activități de voluntariat de informare 

și de preparare a unor salate care ne dau energie și putere. 

                                            

 Implicați în astfel de activități, copiii își fixează obiective mai realiste în viață și învață să aprecieze 

lucrurile pe care le au. 

 Tradițiile, obiceiurile, portul și folclorul românesc sunt comori inestimabile ce definesc poporul 

făcându-l unic, statornic și nemuritor în pofida trecerii timpului. 
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 Voluntariatul reprezintă un gest de umanitate, de altruist. Prin această activitate elevii învață foarte 

multe lucruri noi: abilități, stabilesc contacte, dobândesc experiență în diferite domenii etc. 

 Voluntariatul în școli este soluția pentru o dezvoltare complexă a tinerilor. 

 

Bibliografie: 

https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 

http://amelie.ro/carierista/importanta-voluntariatului 
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Articol științific 

Problematica actului creator 

Delimitări conceptuale în studiul creativității 

 

Profesor.înv.preșcolar, Marilena Iacob  

Școala Gimnazială Timișești, Grădinița G.P.N: Timișești, Județul Neamț 

 

 Introducere 

 Odată cu schimbările societății se schimbă și sistemul de învățământ în funcție de nevoile și 

trebuințele educatului. Iată deci o provocare de a găsi mijloace pentru a deveni un cadru didactic inovativ 

într-o societate inovativă în vederea pregătirii eficiente și în conformitate a adultului de mâine 

conștientizând totodată, rolul foarte important pe care îl are cadrul didactic în acest sens. Într-un învățământ 

inovativ noul mod de a învăța este unul adaptativ în acest sens, cuvântul creativ presupune un nou mod de 

gândire. 

Un potențial înalt de creativitate deținut de către o persoană adultă, aduce un aport semnificativ la 

prosperarea și dezvoltarea societății prin găsirea de soluții deseori geniale la diverse probleme. Însă, o 

formă de manifestare a creativității este și aceea de înțelegere și de soluționare a unei situații obișnuite de 

viață iar ca exemplificare, luăm o scurtă povestire referitoare la raportul părinte-copil: 

Doi soți, se aflau sub presiunea unor treburi de natură casnică care, erau importante de rezolvat. 

Prin prisma acestui aspect, ei și-au lăsat băiețelul de trei ani singur în camera lui să se joace. După un timp, 

revin în camera acestuia și constată că, băiatul și-a ales ca modalitate de joacă  ruperea unor ziare rezultând 

de aici și dezordine. Primul impuls al părinților în fața disconfortului creat de această dezordine,  a fost să 

recurgă la gesturi de moment.  

Sunt  însă ele o soluție pozitivă pentru copil și pentru părinți? În acest caz ar trebui să luăm în considerare 

o adaptare la astfel de situații prin autocontrol și puțină imaginație în a rezolva problema.  

Iată o altă povestire despre o situație similară în care, doi tineri căsătoriți nu și-au bătut copilul și 

nu l-au certat dar cu o expresie evidentă de nemulțumire  au început să culeagă bucățile de ziar fiind 

urmăriți în tot acest timp de copil. Intuiția lor a dat roade căci, copilul afectat de reacția părinților  li s-a 

alăturat în strângerea bucățelelor de ziar apoi la sfârșit cuprins de oboseală a spus:  

„ N-am să mai fac mamă.”  

Creativitatea este importantă în adoptare unei atitudini dorite, pozitive de rezolvare a unui eventual conflict 

și nu de declanșare a lui în diferite contexte de viață. 

Cuvinte cheie: creativitate, inovativ, fluență, flexibilitate, imaginație creatoare, originalitatea 

gândirii. 

Context 

Creativitatea ca proces 

Unii psihologi și pedagogi susțin că, termenul de creativitate are o multitudine de înțelesuri cum ar fi: 

originalitate, ingeniozitate, inspirație.  „ A fi  creativ ”un individ înseamnă,  a construi într-un mod inovativ 

și original în sensul adaptării la noile cerințe care se impun. 

Psihologul G. Wallas a evidențiat următoarele etape ale creativității: 

➢ Prepararea sau pregătirea – reprezintă etapa de pregătire,  de inițiere în actul de creație. Este o 

etapă importantă deoarece presupune o pregătire laborioasă în ceea ce privește actul creator. 

Această etapă presupune, familiarizarea copiilor cu specificul situației problematice și sesizarea 

modurilor de rezolvare (  propunerea unor cerințe clare și concise, analizarea situației problematice, 

asigurarea materialului necesar). 

➢ Incubația presupune ,,așteptareˮ în ceea ce privește găsirea unei soluții. Reflectare asupra datelor 

existente și găsirii unei soluții optime. 

➢ Iluminarea înseamnă găsirea unei soluții rezolvarea situației problematice. 

„ întâmplarea ajută numai o minte pregătită ” ( Crețu, C., 1997, p.69 ) 
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➢ Verificarea este ultima fază și constă în evaluarea rezultatului creativ final. Această etapă 

presupune sistematizare și logică în gândire, capacități selective și de rezistență în situații de efort 

susținut. Această etapă deține factorul decizional dacă ideea creativă corespunde sau nu criteriilor 

evaluative. 

Elaborarea produsului creativ împreună cu etapele sale au un caracter de unicitate în sensul că, se pot 

deosebi de la un individ la altul. 

Creativitatea ca produs 

 Ghiselin ( 1957 ) definește produsul creativ ca: < o performanță creativă este..... o primă modelare a unui 

univers de semnificație, expresie a felului în care individul înțelege lumea și pe ea însăși >. (apud. Landau, 

E., 1979, p.34 ). 

Produsul creativ poate fi de natură materială (obiecte) sau de natură spirituală (o paradigmă, o formulă). 

Trăsăturile produsului creativ fiind: originalitatea și utilitatea lui socială. 

J.P. Guilford (1959 ) împarte produsul creativ în: „ produse palpabile și produse psihologice”. 

(apud. Landau, E., 1979, p. 34) 

Dacă facem referințe la  perioada preșcolarității și respectiv a școlarității mici, creativitatea specifică este 

cea expresivă. La această vârstă copilul redă într-un mod firesc, liber, spontan o poveste, un desen, un joc. 

Creativitatea ca potențial creativ 

 Potențialul creativ reprezintă: „orice abilitate intelectuală care poate contribui la succesul producției 

creatoare. ” ( Stoica A. , p. 173 ) 

 Potențialul creativ are un caracter individual în sensul că poate deveni activ sau inactiv în funcție de 

dispoziția individului de a depune sau nu efort în acest sens sau, de ambianța din jurul său care, poate fi 

favorabilă sau nu în acest sens. Ar fi de recomandat desfășurarea unor activități de stimulare a creativității 

prin strategii specifice de problematizare sau euristice de explorare. De asemenea la baza unei învățări 

creative se află formarea unei gândiri divergente, capacitatea de empatie și anticipare, receptivitatea față 

de situații problematice noi. Grădinița are un rol important în stimularea și educarea potențialului creativ 

al preșcolarului ca premisă în constituirea unei conduite creative viitoare. 

Creativitatea , dimensiune a personalității 

Între procesul creativ și personalitatea creativă există o strânsă relație de interdependență. După Guilford, 

personalitatea creativă conține următoarele trăsături și capacități creative: capacitatea de a gândi abstract, 

atitudini intelectuale,  încredere în sine,  perseverență,  inițiativă, sensibilitate, originalitate, capacitate 

intelectuală ridicată. Astfel, personalitatea ca produs creativ va întruni la final următoarele condiții: 

curiozitate epistemică; nivel de concentrare ridicat; bagaj bogat de cunoștințe; sensibilitate emoțională; 

nivel de inteligență ridicat. Din studiile efectuate constatăm faptul că, un rol important în conturarea unei 

persoane creatoare față de una slab creatoare îl au atitudinile care, pot fi pozitive, de deschidere spre nou, 

spre rezolvare de probleme, spre idei provocatoare. Imaginația creatoare este considerată de mulți autori 

ca „ nucleu central ” al creativității analiza făcându-se prin prisma celor trei grupe de abilități specifice 

descrise de Guilford: fluență,  flexibilitate și originalitate. Subiecții care dispun de un potențial creator 

superior, au ca trăsătură definitorie  interesul; toate lucrurile sunt, pentru a fi studiate în vederea descoperirii 

noului și a aprofundării cunoașterii. 

 „ O atitudine specifică tinerilor și adulților cu potențial creator înalt, indiferent de domeniu este 

interesul viu pentru orice informație, aceștia având un grad de activitate foarte ridicat. Pentru oamenii înalt 

creativi nu există lucruri neinteresante, totul depinde de cine sunt privite, la ce tip de cunoștințe ale 

individului sunt raportate și mai ales modul cum sunt analizate, interpretate. ”  

                                                                                                              ( Mihaela Roco, 2001, p. 231) 

Scopul cercetării: Descoperirea și stimularea potențialului creativ la preșcolari și la elevii din ciclul primar 

Ipoteze: 

a. Eficiența stimulării creativității poate crește dacă este concepută și abordată practic ca funcție a 

întregii personalități a copilului; 
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b. Educatoarea poate contribui hotărâtor în dezvoltarea potențialului creativ al copilului dacă va 

diversifica și diferenția adecvat conținutul și metodologia activităților didactice în raport cu 

receptivitatea optimă a preșcolarului față de aceste activități; 

c. Jocul poate și trebuie să constituie activitatea dominantă în care se pot manifesta și educa 

disponibilitățile creatoare ale copiilor. 

Metode și tehnici de depistare a potențialului creator 

 Strategiile didactice interactive contribuie la antrenarea dinamică a preșcolarului în activitate la 

stimularea socială, cognitivă, creativă și emoțională prin metodele activ participative sau interactive. 

Metodele interactive care au un rol important în stimularea creativității sunt: 

1. Brainstormingul 

2. Tehnica 6/3/5-Brainwritingul 

3. Tehnica viselor 

4. Explozia stelară 

5. Metoda R.A.I 

6. Metoda ciorchinele 

7. Sinectica; 

Investigația cuprinde trei etape: 

1. Etapa constatativă în cadrul căreia prin intermediul unor probe am verificat stadiul în care se 

găseau copiii la începutul experimentului; 

2. Etapa informativă și formativă care, a avut cea mai mare întindere și care a constat în efectuarea 

diferitelor activități didactice corespunzătoare obiectivelor urmărite; 

3. Etapa de verificare în care, copiii au fost supuși la diferite probe asemănătoare celor din prima 

etapă dar, cu un grad mai ridicat de dificultate. 

Etapa 1:  

 În prima probă, subiectul trebuie să găsească un număr cât mai mare de soluții, răspunsuri pentru un 

concept prezentat verbal. Exemplele folosite sunt: „ Numește-mi toate plantele care pot înflori sau, toate 

animalele care trăiesc pe lângă casa omului sau, tot ce se poate deplasa pe uscat; toate obiectele care nu fac 

zgomot; tot ce poate înotaˮ. Aceasta este o probă prin care se măsoară atât fluiditatea verbală cât și 

flexibilitatea gândirii în funcție de răspunsurile obținute la proba amintită. Exemple de  răspunsuri posibile 

la proba „ numește toate obiectele care nu fac zgomot ” pot fi: o prăjitură, un fir de păr, un fir de ață (când 

acesta cade)etc. Răspunsurile atestă interpretări verbale originale cu o pronunțată flexibilitate deoarece, 

ideile nu aparțin aceleiași clase de obiecte. 

În cadrul celei de-a doua probe, se conturează semnalarea analogiilor dintre două obiecte (perechi 

de noțiuni ) cum ar fi, casă - grădiniță; alimentară – magazin de jucării; măr – strugure; tractor – tren; pisică 

– șoarece. Copiii au avut ca sarcină să găsească toate asemănările posibile dintre cele două obiecte 

enumerate: fructe, animale și care formează o pereche de noțiuni. Vom exemplifica câteva posibile 

răspunsuri date de preșcolari cum ar fi: La primul exercițiu din probă, răspunsuri posibile ar fi acelea că, „ 

amândouă au: pereți, uși, geamuri, acoperiș deci, amândouă sunt case; în amândouă sunt copii, au jucării, 

au curent electric, au căldură, în amândouă te joci etc. Aceste interpretări ne conduc spre concluzia că 

preșcolarul dă dovadă atât de flexibilitate cât și de originalitate prin faptul că indică asemănări unice între 

cele două concepte date.  

La proba a treia se cere să se citeze toate întrebuințările posibile ale unui concept dat spre exemplu: 

sapă, cuțit, haină, floare, mașină. Educatorul va pune o serie de întrebări de genul: Ce poți face cu o sapă, 

un cuțit, o haină? Acțiunea educativă poate fi organizată și orientată spre dezvoltarea aptitudinilor creative 

înnăscute. Iată câteva posibile răspunsuri: La întrebarea ce poți face cu o sapă răspunsurile posibile pot fi, 

„ să sapi pământul din grădină ”, „ să faci șanțuri pentru a semăna cartofi ”, „ să tai iarba din curte”, „ să 

oprești apa făcând un zid de pământ în calea ei ”. Aceste răspunsuri dau dovadă de flexibilitate verbală, 

deoarece oferă un număr mare de idei în ceea ce privește mediul înconjurător. 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

290  

      A patra probă, constă în formularea unor dorințe în legătură cu un eveniment dat. De exemplu la 

întrebarea:  Ce daruri vrei să primești de ziua ta?  răspunsurile posibile ar putea fi: jucării, haine, dulciuri 

sau diverse. 

       A cincea probă, are ca sarcină construirea grafică (prin desen) a tuturor obiectelor posibile care se 

pot desena într-un cerc. Prin această probă preșcolarii dovedesc flexibilitate plastică și originalitate. 

Etapa 2:   

Potențialul creativ al preșcolarului și al școlarului mic se poate manifestă prin intermediul 

activităților sale cotidiene și anume: prin joc (fiind și activitatea sa fundamentală ), prin desen și pictură 

(constituind jocuri cu linii și culori ), prin limbaj (o activitate de inter-comunicare umană realizată cu 

mijloacele limbii), matematică, activități practice, precum și prin intermediul muzicii. 

Etapa 3: Se vor introduce ca metode decisive, problematizarea și brainstormingul 

Rezultate 

Conform literaturii de specialitate ( Ana Stoica, 1983) au fost identificate cu ajutorul tehnicii 

experimentale următoarele comportamente cu un nivel ridicat de creativitate: 

➢ Curiozitate investigatoare, întrebări cu substrat profund; 

➢ Originalitate în gândire și acțiune, idei noi neobișnuite; 

➢ Independență, individualism egocentrism; 

➢ Nonconformist; 

➢ Face corelații cu rapiditate și conexiuni între concepte și noțiuni, 

➢ Preferă ipostaza de experimentator a ideilor proprii, a lucrurilor interesante; 

➢ Prezintă o flexibilitate a ideilor și a gândirii; 

➢ Perseverent, consecvent în acțiunile sale, 

➢ Construiește, reconstruiește; 

➢ Fluența și flexibilitatea ideilor, fiind preocupat de punerea în aplicare a mai multor idei odată; 

➢ Preocupare comportamentală de lucrurile din jur în special de cele noi, neobișnuite; 

Testele de creativitate propuse pot avea însă și dezavantaje cum ar fi: 

- nu toți copiii reușesc să dea răspunsuri într-un timp dat; 

- nu toți copiii se concentrează mai mult timp asupra problemelor de rezolvat; 

- unii copii pot da răspunsuri ce indică obiecte din aceeași clasă deci nu se evidențiază flexibilitatea; 

- nu toți copiii au aptitudini creative de a produce idei sau concepte ce nu aparțin aceleiași clase de 

noțiuni; 

- unii copii nu dispun de informațiile necesare drept pentru care utilizarea lor variată este dificilă; 

- numărul copiilor care dau răspunsuri neobișnuite poate fi minimal; 

- pot exista copii care dispun de fluiditate verbală dar, nu și de flexibilitate a gândirii; 

- în cadrul aceleiași grupe pot exista copii care dau răspunsuri originale cu toate că prezintă potențial 

intelectual diferit; 

- există subiecți care prezintă o flexibilitate plastică deosebită produsele grafice reprezentate de ei 

aparținând unor clase diferite de obiecte în același timp subiecții aceștia prezentând și flexibilitate 

verbală; există și subiecți care prezintă flexibilitate verbală și semantică dar, nu și flexibilitate 

plastică. 

 

 

Concluzii 

  În concluzie, strategiile didactice interactive sunt importante în activitatea instructiv-educativă 

datorită faptului că permit corectarea și prevenirea greșelilor, sunt mai puține conflicte datorită prevenirii 

lor, este stimulată creativitatea, motivația, voința, încrederea în forțele proprii, este încurajată cooperarea 

și ajutorul reciproc, colaborarea și participarea activă.  
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Schimbarea raportului educatoare, copil în favoarea afirmării copilului, potrivit unei concepții 

didactice moderne crearea unei „ atmosfere permisive care stimulează dezvoltarea abilităților creatoare, a 

încercărilor originale de rezolvare în soluții variate a problemelorˮ. Astfel, conținutul probelor stabilite a 

determinat cunoașterea trăsăturilor de personalitate înnăscute ale preșcolarilor ce urmează a fi dezvoltate 

prin actul instructiv-educativ confirmându-se astfel  ipotezele: 

d. Eficiența stimulării creativității poate crește, dacă este concepută și abordată practic ca funcție a 

întregii personalități a copilului; 

e. Educatoarea poate contribui hotărâtor în dezvoltarea potențialului creativ al copilului, dacă va 

diversifica și diferenția adecvat conținutul și metodologia activităților didactice în raport cu 

receptivitatea optimă a preșcolarului față de aceste activități; 

f. Jocul poate și trebuie să constituie activitatea dominantă în care se pot manifesta și educa 

disponibilitățile creatoare ale copiilor. 

Creativitatea este educabilă iar cadrul didactic are un rol determinant în acest sens. 
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StoryJumper – instrument digital în predarea online 

 

Prof. înv. primar, Gabriela Mariana Seicheli 

Școala Gimnazială „Mihai Eminescu” Zalău 

 

 

           StoryJumper este un site clasificat pentru crearea și citirea cărților video și care se folosește în 

procesul instructiv-educativ la distanță: activitate online, învățare sincronă, învățare asincronă. Pentru a 

accesa acest site este nevoie de crearea unui cont gratuit pe site-ul www.storyjumper.com.  

          StoryJumper este un instrument de creație gratuit atât  pentru persoane cât și pentru grupuri 

(inclusiv școli). Pentru profesori și elevi este un instrument digital excelent și ușor de utilizat. Se poate 

folosi la orice disciplină, atât la activitatea de la clasă, cât și ca temă pentru acasă pentru crearea unor 

cărți pe diferite teme, dezvoltând scrierea la calculator (tehnoredactarea) și imaginația elevilor.   

 

• De asemenea,  se pot găsi, citi și asculta povești grozave din imensa bibliotecă de cărți 

publice. 

  
           

• StoryJumper acum este compatibil și poate fi integrat și în Google Classroom, ușurând 

munca profesorilor și a elevilor în publicarea propriilor cărți digitale.  

• Cu StoryJumper, se creează cărți folosind propriile fotografii sau imagini însoțite de textul 

dorit. Prin faptul că se poate adăuga vocea, muzica de fundal și efectele sonore, fac cartea 

și mai interesantă. Acum se pot crea propriile personaje ale cărții pentru care se alege 

tonusul pielii, coafura, caracteristicile faciale și îmbrăcămintea. 

 

http://www.storyjumper.com/
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• Profesorii pot găsi multe modalități de a folosi StoryJumper cu elevii. Contul de profesor 

permite acestora să creeze o  clasă virtuală sigură în care toate lucrările elevilor pot fi 

revizuite, precum și trimise acasă părinților. 

                              

• Elevii pot să lucreze individual sau să creeze un proiect de grup, pot să dezvolte o poveste 

în grupuri mici sau ca o clasă. Prin utilizarea acestei aplicații elevii sunt încurajați să 

manifeste o atitudine pozitivă față de scriere/exprimare scrisă, dobândesc abilități de 

scriere pe calculator (tehnoredactare) prin construirea unei cărți ilustrate pe site, evaluează 

calitatea poveștilor colegilor lor, utilizând criteriile de evaluare propuse de profesor. 

• Site-ul oferă și un registru de lucru cu planuri de lecție. Există mai multe opțiuni pentru 

colaborarea profesională. Profesorii pot citi despre modul în care alți profesori au folosit 

StoryJumper în clasa lor și îi pot contacta pentru sfaturi. 

Internetul oferă o multitudine de instrumente digitale care pot fi utilizate de profesori la clasă în 

funcție 

de nevoile elevilor sau de sarcina de lucru. Utilizarea instrumentelor electronice dezvoltă competențe, 

gândirea, simțul estetic, comunicarea, imaginația.   
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Tu ce faptă bună ai făcut azi? 

(Scrisoare către tine, copile drag) 

 

prof. Cotețiu Diana 

Școala Gimnazială ”I.Al.Brătescu-Voinești”, Târgoviște 

     

          Începe cu tine și continuă! Faptele bune nu au nevoie de o zi specială sau un motiv. Ajută-i pe ceilalți 

ca și cum te-ai ajuta pe tine sau pe cei din familia ta. Te-ai întrebat vreodată cât ai putea dărui aproapelui 

din timpul tău, din sufletul sau din puținii bănuți pe care îi ai? 

Privește prin cameră, câte lucruri pe care nu le mai folosești ai? Vorbește cu părinții tăi și împreună alegeți 

câte ceva pentru un alt copil căruia să-i dăruiești. 

Donează jucării (noi sau vechi, dar in bune condiții), hăinuțe, încălțăminte, rechizite, produse de igienă, 

fructe, legume, alimente unor copii nevoiași, unor bătrâni nejutorați sau cui dorești. 

Ajută pe cei de lângă tine fie că sunt prieteni, colegi, membrii ai familiei tale sau necunoscuți. 

Ajută prin bunătatea sufletului tău oferind în jur vorbe bune și frumoase, zâmbete, acest lucru te va face să 

te simți mai bine. 

Sprijină inițiativele școlii tale de a realiza în preajma sărbătorilor obiecte decorative pe care le poți vinde 

împreună cu colegii la târgurile organizate, iar banii să-i donezi unei cauze umanitare. 

Gândește-te dacă tu nu ai avea părinți și ai fi fost crescut într-un orfelinat, te-ar bucura să primești de la alți 

copii dulciuri, fructe, jucării? Încearcă să ajuți tu acei copii! Propune colegilor să te ajute și ei, împreună 

cu un adult. 

Dacă poți, scrie o scrisoare, o felicitare drăguță cuiva drag sau altor persoane, unui alt copil. Sigur se va 

bucura. 

Toate acestea te vor face mai bun, mai fericit și împlinit, mai sănătos emoțional. Cine știe, poate îți vor 

crește aripi, asemenea eroilor din povești, pentru că vei simți că zbori de fericire. 

Știi când e ziua mamei, a tatălui, a bunicilor sau a fraților, a celui mai bun prieten? O faptă bună poți face 

și pentru ei oferindu-le lucruri realizate de tine cu drag: o felicitare, o scrisoare, un mic obiect decorativ 

sau un tablou cu un desen realizat special pentru ei. Se vor bucura negreșit. 

Propune-ți ca măcar o dată pe săptămână să faci ceva bun pentru cei din jurul tău și vei fi fericit și apreciat. 

Altădată poate reușești mai des.  

Să ai grijă să te porți cuviincios cu cei din jur, să nu jignești, să nu fii impertinent cu adulții și mai ales cu 

vârstnicii. Nici ție nu ți-ar plăcea să se poarte alt copil așa cu membrii familiei tale. Să mulțumești, să spui 

”te rog”. Cuvintele frumoase, comportamentul civilizat te ajută să crești frumos și armonios. Încearcă, o să 

vezi rezultatele sau efectele lor asupra ta și a celor din jur. Îți vei câștiga respectul întotdeauna! 

Nu te răzbuna pe nimeni, nici pe oameni și nici pe animale, nu vei dobândi nimic folositor și nici nu te va 

face superior față de ceilalți. Fii bun și iertător iar lumea se va schimba și ea. Alege exemple bune și 

urmează-le, cele rele închide-le într-un cufăr și aruncă-l în mare, să se piardă și să nu le afle nimeni. 
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Modestia e o virtute, ea te înnobilează. Aprecierea celor din jur o vei vedea. Nu aștepta din partea celui 

răutăcios vorbe frumoase, dar nu îi răspunde în același mod. Vei pierde și tu și el. Aripile nu te vor mai 

ajuta atunci. 

Deci, lumea mai bună se poate face începînd cu tine, schimbându-te în ”cineva” vei ajunge ”cineva” când 

vei crește mare.  

Dacă vrei să urmezi o persoană ca exemplu, alege oameni buni, de calitate. Încearcă să selectezi ținând 

cont de criterii pozitive, reușită prin muncă, nu prin metode facile, negative. 

Bucură-te de fiecare mic pas înainte, un progres e semnificativ, cât de mic ar părea, te ajută să mergi mai 

departe. Caută întâi la tine sursa problemelor, rezolvă-le cerând ajutor, nu dând vina pe ceilalți. Crezi în 

tine și mergi mai departe. Cere ajutorul adulților care te educă, acolo unde nu mai poți singur, totul va părea 

mai ușor. 

Oferă, la rândul tău, ajutor celor care au nevoie de el. ”Poartă-te cu omul acela care-i mai prejos decât 

tine aşa cum ai vrea să se poarte cu tine acela care-i mai presus” (Seneca). Și vei fi fericit.  

Urmează-ți visurile, dar asigură-te că vei păstra un echilibru între ce îți dorești și ce poți, între ce îți place 

și ce îți poate aduce satisfacție constructivă. Nu e necesar să ai nenumărate studii ca să fii un bun meseriaș, 

ci să fii bun în orice domeniu ți-ai alege. E nevoie de oameni care știu să fie de ajutor în adevăratul sens al 

cuvântului. Munca cinstită înnobilează. 

Și cei din jurul tău (și alți copii) sunt speciali, nu doar tu. Trebuie să îți folosești calitățile pe care le ai și să 

le apreciezi și pe ale celorlalți. Fiecare este înzestrat cu talentul său, restul se învață prin muncă asiduă, 

important este să nu renunțăm și să ne dorim să reușim la nivelul la care poate fiecare. Suntem diferiți dar 

împreună putem face lumea aceasta un loc mai bun și mai plăcut. 

Toate acestea te vor ajuta, te vor transforma într-un om activ social, un suport pe care ceilalți se pot baza, 

sprijini, un om de încredere, om frumos sufletește. Frumusețea interioară se observă și la exterior. Vei 

străluci și te vei simți ușor. Aripile te vor ajuta. Păstrează-le! 

Zâmbește celor din jur, râzi când te simți bine. Și nu uita să dăruiești. În fiecare zi.  

Sper să îți fie de folos aceste câteva sugestii. Dacă vei încerca să realizezi câteva dintre ele, sigur, vei fi 

mai câștigat. Aripile sunt la tine. Folosește-le!  
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Natura în literatura română 

 

prof. Radu Oana Maria 

Școala Gimnazială Nr.1, comuna Drăgoești, județul Vâlcea 

 

Natura nu trebuie văzută  doar ca un fenomen în domeniul ştiinţei, ci ea trebuie văzută şi ca un 

element creator care îmbogăţeşte şi înfrumuseţează literatura. 

Având utilizări variate, astăzi cuvântul ,,natură” se poate referi generic la regnul vegetal sau 

animal, precum şi la felul în care anumite lucruri lipsite de viaţă interacţionează cauzând fenomene fizice 

sau geologice sau legate de materie şi energie. De asemenea, se referă la ceea ce numim sălbăticie (animale 

sălbatice, stânci, păduri, ape şi în general acele lucruri ce nu au fost alterate cu sau făra ştiinţă de om sau 

care persistă indiferent de acţiunea acestuia). Totalitatea acţiunilor omului care influenţează natura sunt 

cuprinse într-un factor antropic. 

Natura este întâlnită şi în operele lui Mihai Eminescu, de când era încă copil şi până când şi-a scris 

testamentul liric Mai am un singur dor. Ceea ce se numeşte de obicei ,,natură”, adică aspecte geologice, 

faună şi floră, se găsesc la Mihai Eminescu, sub chip foarte elementar.Nu culoarea, nu varietatea sunt 

notele esenţiale, ci dimensiunea sau cantitatea. Aceasta este hotărâtă prin puterea de a intimida conştiinţa, 

de a o anula.Versuri ca: ,,Neamurile-mbătrâneau,/Crăiile se treceau,/Numai codrii tăi creşteau,/Şi în 

umbra cea de veci/Curgeau râurile reci” cuprind numai noţiunea simplă de ,,codru”, dar într-o dimensiune 

colosală. Pădurea noastră empirică are o durată limitată, fiind supusă dezagregării, codrul eminescian însă 

,,creşte” peste marginile de timp ale domniilor, peste acelea ale raselor, el este din veci. Poetul romantic 

este ,,vizionar” , putând percepe părţile într-un întreg, exteriorul lumii reale în interiorul misterios al 

sufletului, pentru că există între lucruri şi între fiinţe raporturi analogice, corespondenţe, structură ascunsă 

a lumii, care face ca omul şi universul să se reflecte reciproc şi să-şi corespundă. O astfel de viziune este 

ce s-a numit ,,orphism”  în  poezia romantică, potrivit dorinţei poetului de a contempla natura cu 

sentimentul infinitului. Prin metafora simbolică un poet poate face din viziunea naturii viaţa propriului său 

sentiment, reflectarea aspectelor naturii exprimând astfel istoria intimă a sufletului său. Trei sunt astfel 

lumile ce se oferă contemplatorului, în orphismul romantic: lumea vizibilă, ca peisaj, reflectarea ei în lumea 

interioară a omului, ca sentiment al naturii, şi, dincolo de această reflectare, o suprarealitate invizibilă, un 

univers infinit în mişcarea lui.  

Din prima modalitate a orphismului romantic, în descrierea lumii vizibile ca peisaj, poezia lui 

Eminescu aduce tabloul naturii despre care George Călinescu spune: ,,E foarte de crezut că natura 

eminesciană cu fauna şi cu flora ei să aibă un punct de plecare istoric în priveliştea din Moldova de sus, şi 

anume din Valea Siretului, unde muntele şi câmpul sunt cu planuri apropiate şi nu lipseşte mediul 

acvatic.Eminescu a şi dat de astfel descripţii ale geologiei sălbatice moldovene.” 

Geroge Călinescu spune că: ,,Eminescu are printre copaci câteva esenţe la care ţine în chip deosebit 

şi care înfăţişează, poate, pentru el însuşirile generale ale copacului. ”Teiul figurează mireasma: ,, Dar prin 

codrii ea patrunde/ Lângă teiul vechi şi sfânt,/ Ce cu flori până-n pământ/ Un izvor vrăjit ascunde.” Bradul 

e copacul artic care simbolizează trăinicia: ,,Colinde, colinde/ E vremea colindelor,/ Căci gheaţa se-ntinde/ 

Asemeni oglindelor./ Şi tremură brazii/ Mişcând rămurelele,/ Căci noaptea de azi-i/ Când scânteie 

stelele.” Plopul, prin tremurul frunzelor lui, dă amintirilor o mişcare lentă: ,,Pe lângă plopii fără soţ/ 

Adesea am trecut;/ Mă cunoşteau vecinii toţi-/ Tu nu m-ai cunoscut”. Arinul, fiind o esenţă păduratică, 

sălbăticeşte priveliştea: ,,Peste vârfuri trece lună,/ Codru-şi bate frunza lin,/ Dinte ramuri de arin/ 

melancolic cornul sună”. Stejarul măreşte prin marea lui coroană câmpul ceresc de alunecare, al lunii: ,, 

Putut-au oare-atâta dor/ În noapte să se stingă/ Când luna trece prin stejari/ Urmând mereu în cale-şi,/ 

Când ochii tăi, tot încă mari,/ Se uită dulci şi galeşi?”. Fagul vâră conştiinţa în inima codrului de o singură 

esenţă: ,,-O, priviţi-i cum visează/ Visul codrului de fagi!/ Amândoi ca-ntr-o poveste/ Ei îşi sunt aşa de 

dragi!” Salcia este copacul lacustru: ,,De spânzură prin ramuri de sălcii argintoase/ O-ntreagă-mpărăţie 
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în cuib legănător;/ A firii dulce limbă de el era-nţeleasă/ Şi îl umplea de cântec, cum îl umplea de dor.” 

Mesteacănul indică atitudinea, aducând cu scoarţa lui albă un element hibernal: ,,Un părete din fund îşi 

ridică zăpada sa înflorită cu roze de pustie şi se văzu o scenă, a cărei culise reprezentau arbori şi tufişe 

de-o tânără şi mustoasă verdeaţă, iar fondul reprezenta un deal îmbrăcat în pădure de mesteacăn...” 

Paltinul  prevesteşte regiunea alpină: ,,Colo unde stau Carpaţii cu de stânci înalte coaste,/ Unde paltinii 

pe dealuri se înşir ca mândră oaste.” 

Salcâmul este copacul de vale în peisajul sătesc: ,,Ah!în curând satul în vale-amuţeşte;/ Ah! În 

curând pasu-mi spre tine grăbeşte./ Lângă salcâm sta-vom noi noaptea întreagă,/ Ore întregi spune-ţi-voi 

cât îmi eşti dragă.” Liliacul  simbolizează venirea primăverii şi idila juvenilă: ,,A noastre inimi îşi jurau/ 

Credinţă pe toţi  vecii,/ Când pe cărări se scuturau/ De floare liliecii.” Nucul, cireşul, mărul sunt pomi de 

livezi, simboluri ale lăcomiei copilăreşti: ,,Vedea în zarea văii nuci mari cu frunza lată/ Ş-o lume de flori 

albe pe şiruri de cireşi.” Asemeni vişinul: ,,Vişinii-s cu crengi grele de boabe-ntunecoase.”  

Flora eminesciană nu este feerică, nu este bogată, dar ea înfrânge spiritul prin intensitate. Cum 

priveliştea are mai totdeauna un lac în mijloc sau o apă şi în apropiere pădurea, iarba este vegetalul obişnuit, 

însă o iarbă de lună, în care n-a călcat picior de om: ,,De jur împrejur stau stâncele urieşeşti de  granit ca 

nişte păzitori negri, pe când valea insulei adânci şi desigur sub oglinda mării e acoperită de snopuri de flori, 

de viţe sălbatice, de ierburi înalte şi mirositoare, în cari coase n-a intrat niciodată.”Cum spune şi George 

Călinescu:,, Eminescu pune iarba mai cu seamă în pădure, acolo unde vegetaţia se înăbuşe, nestrăbătută, 

fiindcă e clar că, pentru el, însuşirea de căpetenie a vegetalului e să crească într-una.” 

Fauna este şi ea foarte săracă şi aleasă după aceleaşi criterii după care a fost aleasă şi flora. În 

rândul întâi vine calul, care simbolizează zborul oniric, al încălecării spaţiului.Eroii lui Mihai Eminescu 

călăresc: ,,Calu-i alb, un bun tovarăş,/ Înşeuat aşteapt-afară..”   sau  ,, Vede-un tânăr chiar alături,/ Pe-

un cal negru e călare.” Calul este de altmiteri animalul din poveste, singura fiinţă care poate urma pe om 

în rătăcirile lui. 

De asemenea în opera eminesciană mai apar şi animalele care sunt legate de pădurea sălbatică, 

boutul, cerbul şi ciuta: ,,Caii mării, albi ca spuma,/ Bouri nalţi cu steme-n frunte,/ Cerbi cu coarne 

rămuroase,/ Ciute sprintene de munte. Eminescu aminteşte şi păsările: filomela, rândunica, vulturul, 

corbul întunecat, lebada nordică, pitpalacul apoi ,, Cucul cântă, mierle, presuri-/ Cine ştie să le-asculte/ 

Ale paserilor neamuri/ Ciripesc pitite-n ramuri/ Şi vorbesc cu-atât de multe/ Înţelesuri.” Tot peisajul 

naturii este pentru Eminescu o panoramă simbolică. 

Natura în poezia lui Eminescu, după o remarcă a lui Tudor Vianu, în primele poezii apare ca o 

pictură colorată cu străluciri fantastice şi întruchipări de basm, ca în Mortua est, pentru a se schimbă cu 

timpul într-un specatacol al frumuseţilor firii, într-un univers auditiv şi în egală măsură vizual, cu rezonanţe 

discrete într-un sentiment al contopirii omului cu firea. 

A doua modalitate a orphismului romantic, descrierea lumii ca reprezentare în lumea interioară a 

omului, apare în poezia lui Eminescu  încă din prima perioadă poetică Prin nopţi tăcute: ,,Prin nopţi tăcute/ 

Prin lunce mute,/ Prin vântul iute,/ Aud un glas;/ Din nor ce trece,/ Din luna rece,/ Din visuri sece,/ Văd 

un obraz./ Lumea senină,/ Luna cea plină/ Şi marea lină,/ Icoană-i sunt;/ Ochiu-mi o cată/ În lumea lată,/ 

Cu mintea beată/ Eu plâng şi cânt.” Sau O stea prin ceruri: ,,Ştiţi de ce stelei i-am dat un nume/ Numele 

unui suflet rătacit,/ Ce-acuma palid, uitat de lume,/ A-mbătrânit?/ Pentru că ochiul ce lăcrimează,/ După-

cea steauă care s-a stins/ Este al meu suflet ce meditează,/ E-ochiul meu plâns.”.  

Elementele naturii au toate o valoare simbolică. În vreme ce poetul va fi pământ în singurătate-i, 

troienit cu drag de aduceri aminte, glasul izvoarelor îi va îngâna somnul veşnic; marea va geme de patimi 

îmbrăţişând pământul cu braţele ei de valuri, mereu aceleaşi valuri ce în zadar vor să se atârne de stâncile 

malului; luceferii îi vor zâmbi din înălţimile cerului, iar luna îl va acoperi în razele ei, alunecând prin 

pădurea de brazi. Ca simbol al nemărginirii, apele mării sunt eterne, iar cerul este senin, izvoarele sunt 

blânde, iar luna ca simbol al destinului  omenesc în succesiunea repetată a vieţii şi a morţii, este 

atotştiutoare. 
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George Călinescu observă la Eminescu următoarele: ,, codrul, marea, râul, luna sunt nu fenomene, 

ci idei, divinităţi: fenomen este doar omul.” 
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 Educație pentru voluntariat 

                                                                                                                          Cîrdei Anca-Roxana 

                                                                          Școala Gimnazială nr.1 Vlădeni, jud. Botoșani 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă, de orice 

persoană, în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Din punctul meu de vedere, voluntariatul 

aduce multe beneficii oricărei persoane, indiferent de statutul său social, dar, mai ales, elevilor și 

studenților. 

În primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de 

activitate. Această experiență este recunoscută prin diferite documente care atestă statutul de voluntar, 

apartenența la o organizație non-guvernamentală sau participarea activă la un proiect de vouluntariat. 

Statutul de voluntar oferă câteva avantaje semnificative. O persoană cu acest statut va fi acceptată mai 

repede într-o companie, într-un proiect sau într-o poziție de conducere, spre deosebire de o persoană care 

e la fel de pregătită, dar care nu s-a implicat în acest tip de activități extracurriculare. De asemenea, se 

dorește ca voluntariatul să fie considerat experiența profesională în specialitate, după modelul multor state 

europene. 

În al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală. Voluntarul vede lucruri noi în 

fiecare zi, se confruntă cu probleme diverse, este uneori pus în situații excepționale și este contra 

cronometru, de cele mai multe ori. Uneori, acțiunile de voluntariat sunt îngreunate de lipsuri materiale, de 

nepăsarea sau neimplicarea celorlalți membri ai societății sau chiar de noile masuri birocratice, care 

îngreuneaza activitatea ONG-urilor. Pus în astfel de situații dificile, voluntarul găsește o soluție care poate 

fi utilă și în viața privată. Prin voluntariat se pot dezvolta abilități și competențe sociale precum 

solidaritatea, încrederea, spiritul civic și responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de 

problemele din jurul lor, pe care poate că în mod normal nu le-ar observa și învață să lupte pentru un ideal 

comun. 

Pe de altă parte, voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort și stres. Odată ce 

sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există sancțiuni, așa cum se 

întamplă în cazul persoanelor care lucrează cu contract de muncă. Presiunea este la fel de mare, pentru că 

alți oameni se bazează  pe rezultatele pe care trebuie să le obțină voluntarii. Din acest motiv nu trebuie să 

ne alegem responsabilități prea mari de la început și trebuie să studiem cu atenție domeniul în care vom 

activa. De asemenea, eșecul este foarte probabil în acest tip de acțiuni benevole, fiind cauzat de anumite 

lipsuri, cum ar fi fondurile reduse sau birocrația. 

În concluzie, voluntariatul rămâne un mijloc puternic de autodezvoltare, precum și un mod prin 

care poți arăta că ești activ și îți pasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă in diverse domenii.Voluntariatul înseamnă să 

socializam mai mult, să-i ajutam pe semenii noștri, dând dovadă de compasiune, întelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de 

la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 

(asistența și serviciile sociale, cultura, domeniul medico- sanitar, cel educativ etc.) Prin urmare, această 

mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr.78/ 2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.469, din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul 

de bază al acestuia este responsabilitatea obținuta efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la 

care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 
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voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism.  

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o forma creativă ideile personale și să lupți pentru 

realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abiliăți și cunoștințe 

noi, dar și competente sociale ( încredere, solidaritate, toleranță etc.), devenind astfel mai conștienți de 

ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

E clar că această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamna 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar” să aflăm care este etimologia acestuia și 

vom descoperi că o variantă o întâlnim in limba Latina- “ voluntarius”, iar cealaltă în limba franceza –“ 

volontaire” și se refera la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă, conform explicațiilor din DEX 

– “ care acționeaza de bunăvoie, din proprie initiațivă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) 

care se fac de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar 

înseamnă a fi uman și a avea valoare, pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor, fără rezerve. În acest context, 

am colaborat în urmă cu câțiva ani cu un voluntar de la Corpul Păcii, care a activat în școala unde lucrez 

timp de 2 ani. Ca urmare a acestei colaborări, elevii au fost cei mai câștigați, îmbunătățindu-și limba 

engleză și participând la activități extracurriculare. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii și adulti în aceeași măsură, pentru că se desfășoara printr-un proces al flexibilității și alegerii libere. 

Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească 

de astăzi și este doar o chestiune de timp până să fie prețuită cu adevărat. 

Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii, atât ca formă de educație non-

formală, cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că 

“voluntariatul este un factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și totodată 

contribuie la dezvoltarea educației și formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale”. 

Conform asociației VOLUM se pot identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în 

care este realizat: a) voluntariat direct/ spontan- activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea 

altor persoane, b) voluntariatul organizațional- activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană 

în cadrul unei organizații. Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop 

lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat ( ONG, sindicat) și c) 

formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal – fără o relație contractuală explicită între 

voluntar și organizația-gazdă. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală și profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum:  

- Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar 

de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiența în domeniul 

în care vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor 

activități de voluntariat. Pentru ca abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în 

ce mai importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestora este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională, cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața 

muncii. 
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- Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel, pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au 

activat, iar în ceea ce privește o schimbare în palierul de activitate, voluntariatul este o modalitate 

perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri 

ai comunității, persoane care să le ofere suport și consiliere în alegerea carierei. 

- Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de implinire vor crește, prin aducerea unui 

beneficiu de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se 

pot dezvolta abilitățile de comunicare, precum și cele sociale, prin contactul cu diferite persoane 

în contexte variate. 

- Adesea, voluntariatul adună oamenii  din medii culturale diverse, astfel tinerii vor lua contact cu 

situații diferite fata de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include doar a cunoaște persoane de altă 

naționalitate, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități,  ci presupune interrelaționare 

cu mentalități si personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de 

colaborare, ci oferă i oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul 

de toleranță. 

- Un alt aspect important ce merită menționat este faptul că, prin voluntariat, se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de  

atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi imbunătățite în cadrul 

coordonării unui grup de voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, 

capacitatea de a motiva și a inspira pe ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. 

Alte aspecte ale dezvoltării personale pe care vreau să le subliniez sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și conțtientizarea 

rolului de cetățean activ. 

De ce voluntariat în educație ? O întrebare care își găsește răspunsul în chiar definirea conceptului: 

ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompense, de a veni în sprijinul celui care se 

află într-o situație de criză, o situație- problemă. În domeniul educației pot fi identificate anumite crize, 

limite și blocaje care intervin în vastul proces instructiv- educativ din școli și care, în mod implicit, au 

rezonanță în viața socială și profesională a comunității de mai târziu. Dacă educația în spiritul 

voluntariatului începe în familie și este completată apoi de demersul educativ formal din cadrul 

instituțiilor de învățământ, în mod cert va fi exersată ulterior în cadrul comunitar al societății de către 

adultul responsabil, capabil de acțiune și schimbare. 

În concluzie, privită din perspectiva educației, practica voluntariatului este raportată la 

interacțiunea factorilor principali ai educației: familia, școala, societatea. Interdependența acestora 

descrie un exercițiu de sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar și beneficiar sunt pe rând asumate, 

de fiecare dintre ei. O comunitate care susține dezvoltarea actului educativ din școală va beneficia 

ulterior de generații de profesioniști, social implicați, activi și capabili de schimbare. Pe de altă parte, 

acțiunile de voluntariat ale instituțiilor școlare și ale reprezentanților lor de a răspunde nevoilor 

comunității vor contribui, cu siguranță, la rezolvarea problemelor societății. 

Se constată că rezultatele unor astfel de acțiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci 

abordate pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă, atât în spațiul educațional, cât și în cel social. 
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AVANTAJELE UTILIZĂRII STRATEGIILOR DIDACTICE ACTIVE ÎN PROCESUL 

DE ÎNVĂŢARE  

Profesor, Steluța Perianu 

Școala Gimnazială Vădeni, loc. Vădeni, jud. Brăila 

 

  

În ultima perioadă se observă o accentuare continuă a orientării didacticii moderne către 

dezvoltarea unei metodologii centrate pe elev, o metodologie diferenţiatoare, de individualizare sau 

personalizare a procesului de instruire, dar egală, prin şanse, cu a celorlalţi. Această metodologie centrată 

pe elev îşi găseşte concretizarea în aplicarea pe scară largă a unor metode activ-participative. 

 Metodele activ-participative sunt proceduri care pun accent pe învăţarea personală, privind elevul 

ca subiect al învăţării. Metodologia activ-participativă apreciază că efectele instructive şi formative ale 

învăţământului sunt în raport direct cu nivelul de angajare şi participare al acestuia în activitatea de 

învăţare, că în situaţia de învăţare el se implică făcând apel la aptitudini intelectuale diferite, bazate pe 

capacităţi diferite de învăţare şi de abordare a realităţii. 

  Din sfera metodelor activ-participative fac parte toate acele metode care pot provoca o „învăţare 

activă”, o învăţare bazată pe acţiuni proprii şi spontaneetate. Ele se pot clasifica după cum urmează: 

• Metode de predare-învăţare interactivă în grup: metoda predării/învăţării reciproce, jigsaw, metoda 

piramidei( bulgărele de zăpadă), jocul de rol, cadranele, învăţarea dramatizată; 

• Metode de rezolvare de probleme prin stimularea creativităţii: brainstorming, starbursting, metoda 

pălăriilor gânditoare, masa rotundă, studiul de caz, frisco, focus grup; 

• Metode de fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi de verificare: harta conceptuală, scheletul de 

recenzie, ciorchinele, cubul, diagrama Venn-Euler, Lotus ( florarea de nufăr); 

• Metode de cercetare în grup: experimentul pe echipe, proiectul de cercetare în grup, portofoliul; 

       Pentru a demonstra avantajele utilizării metodelor și tehnicilor active în procesul de predare-

învățare-evaluare vom prezenta câteva exemple practice de aplicare a acestora: 

❑ Metoda predării-învăţării reciproce: 

❖ urmăreşte însuşire unui comportament conştient de învăţareimplcată a elevului, folosin cartea ca 

sursă de informare 

❖ presupune împărţirea clasi în patru grupe omogene: 

✓ Rezumatorii – rezumarea 

✓ Întrebătorii – punerea de întrebări 

✓ Clarificatorii – clarificarea datelor 

✓ Prezicătorii – prezicerea/ prognosticarea 

❑ Metoda Mozaic – jigsaw 

❖ presupune o sarcină de studiu în care elevul devine expert şi are responsabilitarea transmiterii 

informaţiilor asimilate celorlalţi colegi; 

❖ se realizează în cinci etape:  

✓ pregătirea materialului de studiu,  

✓ organizarea colectivului în echipe de învăţare; 

✓ constituirea grupului de experţi;  

✓ reîntoarcerea în echipa de învăţare;  

✓ evaluarea. 

❑ Metoda cubului: 

❖ Stimulază eficienţa învăţării şi gândirea logică 

❖ Etapeacestei metode corespund celor 6 feţe ale unui cub: 

❖ Descrie! – Explică/defineşte o noţiune un concept. 

❖ Compară! – Stabileşte asemănări şi deosebiri. 

❖ Asociază! – La ce te face să te gândeşti? 

❖ Aplică! – Ce aplicabilitate practică poate avea? 

❖ Analizează! – Analizează conceptual din diferite puncte de vedere. 

❖ Argumentează pro sau contra! – Este bine/rău, util/nefolositor? 
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❑ Metoda cadranelor 

❖  rezumă, sintetizază conţinuturi, stimulând creativitatea şi gândirea elevilor 

❖ cuprinde patru obiective şi presupune completarea celor patru cadrane 

 

             Avantajele utilizării metodelor active de predare-învățare –evaluare constatate în urma utilizării 

acestora la clasă: 

• Utilizând metodele activ-participative în procesul de învăţare, activitatea didactică a îmbinat 

ineditul şi utilul cu plăcutul, devenind în felul acesta mult mai interesantă şi mai atractivă. Prin 

aceste metode elevii şi-au angajat întregul potenţial psihic, şi-au cultivat initiaţiva, flexibilitatea 

gândirii, şi-au dezvoltat spiritul de cooperare, spiritul de echipă. 

• Unele metode au oferit posibilitatea tratării diferenţiate a elevilor. Au fost şi sarcini care au solicitat 

diverse soluţii de rezolvare. Astfel elevii cu posibilităţi mai mari au găsit o varietate de căi, soluţii 

mai ingenioase, iar cei cu posibilităţi mai reduse au fost ajutaţi să nu se descurajeze. Alte metode 

realizate prin muncă independentă mi-au permis formarea unei imagini clare asupra lacunelor 

elevilor sau a progreselor înregistrate, ajutând astfel la preîntâmpinarea rămânerii în urmă la 

învăţătură şi stimularea unor aptitudini creatoare sau performative. 

• Folosirea acestor metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare conduce la formarea unei 

motivaţii intrinseci pentru elevi. Folosirea competiţiei, în acest sens, nu mai este metoda de 

selecţie, în multe situaţii generând efectul invers şi asigură un climat afectiv pozitiv, care induce 

majorităţii elevilor rezultate mult mai bune.  

• Însuşirea cunoştinţelor prin aceste metode impune muncă, răbdare, pasiune, precum şi găsirea celor 

mai potrivite combinaţii care să nu plictisească, să nu descurajeze, mai mult să trezească interesul 

micilor şcolari, dragostea pentru o învăţătură temeinică, curiozitate şi pasiune. Succesul convinge 

pe elev să depună eforturi mai mari, să persevereze şi să se angajeze într-o activitate susţinută.  

• Folosirea acestor metode şi tehnici de predare-învăţare-evaluare conduce la formarea unei 

motivaţii intrinseci pentru elevi. Folosirea competiţiei, în acest sens, nu mai este metoda de 

selecţie, în multe situaţii generând efectul invers şi asigură un climat afectiv pozitiv, care induce 

majorităţii elevilor rezultate mult mai bune. 
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PREDAREA ONLINE, O „FAPTĂ BUNĂ” ÎN PANDEMIE ? 

Prof. dr. Dorgo Mădălina  

Liceul de Artă ”Ion Vidu” Timișoara 

 

 Începând cu luna martie a anului 2020, învățământul românesc a trebuit să facă față unei adevărate 

provocări: criza sanitară provocată de un nou virus. S-au produs schimbări majore, atât în tipul de predare, 

cât și în modul de asimilare al informației de către elevi, cu ajutorul părinților și cu sprijinul autorităților 

locale. A fost nevoie, dintr-un anumit punct, la trecerea în învățământ exclusiv online. Acest mod de 

predare a venit cu aspecte intrinseci inerente, atât de factură pozitivă cât și negativă. Vom începe cu cele 

pozitive: 

• Reducerea timpului necesar deplasării înspre/dinspre unitatea școlară 

• Reducerea costurilor aferente transportului personalului didactic și al elevilor 

• Reducerea costurilor cu întreținerea din unitățile școlare 

• Realizarea unei baze de date concrete privind accesul tuturor elevilor și profesorilor  la mijloacele 

electronice de predare/învățare 

• Realizarea unei baze de date actualizate privind elevii aflați în risc crescut de abandon școlar 

• Realizarea mai multor rețele de comunicare între cadrele didactice, aflate într-o continuă 

transformare 

• Accesul mai facil al profesorilor la informații oficiale, datorită obligativității postării acestora în 

mediul online, evitându-se astfel particularizarea accesului doar pentru anumite cadre didactice 

• Implicarea mai activă a părinților în procesul instructiv-educativ 

• Conștientizarea opiniei publice referitor la rolul importanței educației în dinamica economiei 

• Conștientizarea opiniei publice referitor la rolul profesorilor în educația copiilor 

• Realizarea unor proiecte reale privind achiziționarea de mijloace electronice necesare procesului 

educativ 

• Realizarea unor studii impactante privind lipsa accesului la educație a copiilor din clasele 

defavorizate 

• Realizarea unor conexiuni mai puternice și directe cu elevii, datorită accesului direct în mediul 

familial al acestora, prin intermediul internetului 

Alături de aceste câteva aspecte pozitive remarcate la o privire generală asupra noului mod de predare, nu 

se poate să nu se remarce și existența unor fațete mai puțin benefice ale predatului online: 

• Imposibilitatea coordonării participării integrale a clasei de elevi la ora de predare, întrucât poate 

apărea următoarea situație: elevul are device-ul electronic pornit, însă fizic nu este prezent lângă 

acesta (cameră și microfon oprite) 

• Reducerea eficienței predării, datorită lipsei unui feed-back activ, reglat în permanență cu 

răspunsul elevului în timp real: profesorul transmite informația, însă nu are asigurarea că aceasta 

a ajuns la elev 

• Reducerea eficienței evaluării: elevul poate modifica eficiența acesteia, prin accesarea fără acordul 

profesorului a  mijloacelor alternative de informare (platforme online, Youtube, grupuri de 

whatsapp, etc..) 

• Elevii minori nu se pot conecta mereu la internet/ore/informații, în lipsa unei persoane adulte 

• Creșterea abandonului școlar indirect: neînțelegând pe deplin informația predată, în lipsa unui 

feed-back individual activ al profesorului, de la un punct elevul va abandona încercările de a și-o 

asimila 
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• Lipsa accesului la educație al elevilor care nu dispun de mijloace electronice 

• Reducerea șanselor de incluziune în piața muncii a absolvenților de învățământ vocațional, a celor 

cu profil tehnic sau al absolvenților de școală profesională, datorită inexistenței în modul de 

predare exclusiv online a orelor de instruire practică, cu prezență fizică la școală 

 Punând în balanță aceste două fațete ale modului actual de predare, luând în calcul raportul de forțe 

între aspectele pozitive și negative, concluzia ”este predarea online o faptă bună ?” pentru învățământul 

actual, rămâne a fi dezbătută de fiecare actor implicat în procesul educațional, la nivelul întregii 

societăți. 
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 Proiectul – metodă alternativă de evaluare 

 

Prof. înv. primar Şereu Camelia Corina 

Şcoala Gimnazială ,,E. Murgu” Lugoj, Timiș 

 

Măsurile de reformă a educației s-au impus ca adaptare a învățământului la schimbările sociale, 

politice și economice din ultima perioadă, în general, și ca răspuns la evoluția științelor educației și a 

psihologiei învățării, în special. Rapoartele Comisiei Europene și ale Biroului Internațional pentru Educație 

(UNESCO) reliefează tendințele majore ale reformelor curriculum-ului în plan european: educația pentru 

toți, adecvarea instruirii la nevoile fiecărui individ, predarea și învățarea centrate pe elev, relevanța 

curriculum-ului pentru individ și pentru societate, dezvoltarea unor atitudini și valori dezirabile, 

dezvoltarea gândirii critice, evaluarea autentică a performanțelor școlare.La nivelul activității din clasă, 

aceste linii de politică educațională exprimă necesitatea unei mai bune cunoașteri a elevilor, pentru a 

identifica nevoile, interesele de cunoaștere și ritmul dezvoltării fiecaruia, formarii capacității cadrelor 

didactice de a adecva situațiile de învățare, conținuturile și materialele educaționale la caracteristicile 

individuale ale elevului, implicării elevilor în învățare prin crearea unor situații de învățare apropiate de 

viața concretă. Abordarea interdisciplinară și evaluarea autentică sunt alte două soluții metodologice 

recomandate prioritar de politica reformei educației din țara noastră.  

Premisa abordării interdisciplinare a conținuturilor învățării este aceea de a asigura unitatea 

cunoașterii și depășirea granițelor disciplinelor de învățământ. Este unanim acceptat că, în viața de zi cu 

zi, nu folosim cunoștințe disparate acumulate la anumite discipline și nu valorificăm capacități specifice 

unei materii de studiu. Abordarea integrată a cunoașterii nu este un element de noutate, pedagogii 

subliniind, încă de la vechii greci, importanța transmiterii cunoașterii ca un tot unitar. Viața noastră este 

una complexă, unitară, prin urmare ar trebui sa studiem fenomenele din perspectiva diferitelor discipline, 

intercorelate și, mai mult, din perspectiva valorificării învățării nonformale și informale în context formal.  

Literatura pedagogică ofera mai multe soluții metodologice moderne: pluridisciplinaritatea sau 

abordarea tematică, interdisciplinaritatea sau abordarea integrată, transdiciplinaritatea sau abordarea cross-

curriculară.  

Abordarea interdisciplinară presupune dezvoltarea capacităţii de a transfera rapid şi eficient, de a 

sintetiza şi de a aplica cunoştinţe, deprinderi, competenţe acumulate prin studierea diverselor discipline în 

vederea rezolvării unor situaţii problemă. În acest sens, L. Ciolan afirmă: ,,Succesul în viaţa personală, 

profesională şi socială e dat tocmai de capacitatea de a ieşi din cutia disciplinară, de capacitatea de a 

realiza conexiuni care să conducă la realizarea eficientă a problemelor concrete.” (L. Ciolan, „Dincolo 

de discipline”)  

Interdisciplinaritatea este o condiție și o premisă a ,,pertinenței conținuturilor în raport cu 

problematica lumii contemporane, cu mutațiile din sfera culturii, a știintelor, a cercetării științifice 

fundamentale și aplicative a profesiilor.Ea implică un anumit grad de integrare între diferite domenii de 

cunoaștere, diferite abordări și utilizarea unui limbaj comun, permițând schimburi de ordin conceptual și 

metodologic.Ca perspective de organizare a conținuturilor, interdisciplinaritatea provoacă elevii sa se 

familiarizeze și să opereze cu principii sau concepte generale și orientate, în contexte cognitive diferite. 

Activitățile interdisciplinare permit proiectarea conținuturilor și a strategiilor de predare-

învățare-evaluare astfel încât să putem ține seama de diversitatea stilurilor de învățare ale elevilor noștri 

(Learning Styles):stilurile de pecepere concrete, stilurile de percepere abstracte, stilurile active de 

procesare a informației sau stilurile  reflexive de procesare a acesteia.Practica educațională ne-a aratat ca 

succesul în activitățile de învățare depind, într-o anumită măsură de inteligența educatului, dar, mai ales de 

adaptarea experienței de învățare la stilul său specific. 

La proiectarea interdisciplinară a învățării o contribuție importantă o are evaluarea autentică. 
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       Pentru a fi efectivă şi autentică , evaluarea trebuie să fie însă un proces continuu, o parte 

integrantă a învăţării, în măsură să le ofere elevilor şi profesorilor oportunităţi de reflecţie şi de 

perfecţionare continuă.  

 Evaluarea autentică, mai ales în cazul temelor transdisciplinare, respectă o serie de 

principii ( cf. Meinbach, Fredericks, Rothlein, 2002, p. 167) : 

• Este o activitate de cooperare între elevi şi profesori; 

• Oferă oportunităţi elevilor pentru a prelua responsabilitatea asupra propriei învăţări. Atunci când sunt 

activi, direct implicaţi în evaluare, elevii devin mai puţin dependenţi de profesor şi de feedbackul acestuia; 

• Respectă copilul, păstrează şi întăreşte stima de sine a fiecărui copil; 

• Trebuie utilizată pentru  a îmbunătăţi instruirea / învăţarea şi pentru a marca progresul. Evaluarea nu 

înseamnă doar atribuirea unor scoruri numerice ( note, punctaje, etc. ); 

• Ea oferă elevilor şi profesorilor prilejul de a examina procesul de învăţare, de a reflecta asupra lui şi de a 

face modificările necesare acolo unde este cazul. 

                Evaluarea autentică se caracterizează prin integrarea sa în curriculum, astfel încât să devină 

dificil de delimitat de instruire. Scopurile specifice evaluării se diversifică şi se combină cu scopuri 

specifice predării şi învăţării. Evaluarea devine într-adevăr o modalitate de a sprijini/ transforma procesul 

de predare-învăţare, de a întări aspectele pozitive şi de corectare rapidă şi eficientă a lacunelor.  

    Un alt aspect semnificativ pentru a analiza contribuţia evaluării autentice la proiectarea 

interdiciplinară a cunoaşterii constă în specificul metodelor de evaluare. Metodele "alternative", specifice 

evaluării autentice - proiectul, portofoliul, investigaţia etc. - sunt în acelaşi timp metode de predare-învăţare 

şi metode de evaluare. Ele permit profesorului să analizeze direct activitatea elevului, să evalueze procesul 

prin care se ajunge la anumite rezultate, şi nu numai rezultatele/ produsele finale.  

Prin urmare, adecvarea procesului didactic la particularităţile elevilor necesită o nouă abordare a 

activităţii, mai flexibilă şi mai apropiată de experienţele reale ale elevilor. Transdisciplinaritatea este, în 

acest context, o soluţie metodologică adecvată. Ca şi în cazul altor elemente ale procesului didactic, nu 

este suficientă o singură intervenţie novatoare. Abordarea integrată sau interdisciplinară a conţinuturilor 

trebuie însoţită de modernizarea celorlalte aspecte ale procesului de învăţământ: finalităţile, modurile de 

organizare a învăţării, strategiile, metodele şi mijloacele folosite, evaluarea etc.  

În cele ce urmează, analizând contribuţia evaluării autentice la proiectarea interdisciplinară a 

învăţării, voi pune în discuţie una dintre metodele alternative de evaluare care are un potenţial major în 

acest sens: proiectul . 

 Acesta oferă elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, adică 

să le pună în valoare anumite capacităţi.Proiectul interdisciplinar porneste de la modelul de enrichement 

utilizat în gifted education( inspirit de School Enrichement), descris de Joseph Renzzoulli care considera  

talentul fiecărui copil ca prioritar pentru dezvoltarea personală a acestuia.O astfel de abordare didactica 

antreneaza doi factori:posibilitatea alegerii unor domenii de studiu corespunzătoare abilităților și pasiunilor 

proprii ale copiilor și posibilitatea aprofundării unor domenii, a unor deschideri curriculare și culturale.Se 

pot indentifica oportunitățile, resursele si motivațiile care pot sprijini elevul să-și depășească limitele prin 

autoselectarea activităților, a proiectelor individuale sau colective în cadrul cărora sunt încurajați să 

exploreze ideile ce îi entuziasmează. 

Proiectul interdisciplinar reprezintă în societatea contemporană cea mai bună modalitate de a-i 

ajuta pe elevi să-și aducă la un nivel ridicat potențialul creativ, oferindu-li-se ceea ce le place,sau, cu alte 

cuvinte, după pedagogia lui Amabile, să aibă libertatea de a-și alege activitățile ce le permite să caute 

subiecte pentru care simt o motivație intrinsecă intensă. 

 Realitatea practicii noastre profesionale ne învaţă că această metodă nu se poate aplica nici 

permanent, nici pretutindeni, dar utilizarea ei dă frumuseţe şi viaţă învăţării şcolare, fiind şi posibilă şi 

necesară. 

   Proiectrul, ca instrument de evaluare: 
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-  se desfăşoară pe o perioadă de timp , de câteva zile sau câteva săptămâni. 

-  începe în clasă prin precizarea temei, definirea şi înţelegerea sarcinilor de lucru, continuă în clasă şi acasă 

şi se încheie în clasă prin prezentarea unui raport despre rezultatul obţinut şi expunerea produsului 

realizat; 

-  poate lua forma unei sarcini de lucru individuale sau de grup; 

- trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare; 

- facilitează transferul de cunoştinţe prin conexiuni interdisciplinare; 

   Pentru realizarea în bune condiții a proiectului,elevii trebuie: 

- să aibă un anume interes pentru subiectul respectiv; 

- să cunoască dinainte unde își vor găsi resursele materiale; 

- să fie nerăbdători în a crea un produs de care să fie mândri; 

- să nu aleagă subiectul din cărți vechi sau să urmeze rutina din clasă; 

- părinții să fie înțelegători și interesați de subiectul ales. 

Etapele realizării unui proiect sunt,în general,următoarele: 

1. Alegerea temei 

2. Planificarea activității care cuprinde stabilirea obiectivelor proiectului; formarea  

grupelor; alegerea subiectului în cadrul proiectului de către fiecare elev sau grup;distribuirea 

responsabilităților în cadrul grupului;identificarea surselor de informare 

3. Cercetarea propriu-zisă 

4. Realizarea materialelor 

5. Prezentarea rezultatelor cercetării sau a materialelor create 

6. Evaluarea cercetării în ansamblu,a modului de lucru,a produsului realizat,a modului de prezentare. 

            Metoda proiectului presupune activitatea pe grupe şi pregătirea învăţătorului şi a elevului pentru 

ideea lucrului în comun. Grupul poate fi alcătuit din 2 până la 10 persoane, în funcţie de numărul elevilor 

din clasă, natura obiectivelor şi experienţa participanţilor. Un număr de 4–5 participanţi reprezintă mărimea 

ideală pentru grupurile care au de îndeplinit obiective precise. 

           Fiecare membru din grup are o sarcină precisă: 

- secretar (notează ideile membrilor grupului); 

- moderator (asigură participarea tuturor membrilor grupului la activitate); 

- raportor (cel care prezintă clasei concluziile grupului). 

           Sarcinile învăţătorului vizează: organizarea activităţii, consilierea (oferă informaţii şi sugestii), 

încurajarea participării elevilor, neimplicarea (lasă grupul să lucreze independent în cea mai mare parte a 

timpului), participarea sa efectivă când este necesar. Este important ca indicaţiile formulate de învăţător să 

fie clare, specifice şi să conţină limită de timp pentru îndeplinirea obiectivelor. Indicaţiile trebuie scrise pe 

tablă sau pe fişe. 

Prezentarea unui proiect ca metodă  de evaluare interdisciplinară-clasa a II-a 

I. Tema: Bine ai venit, primăvară! 

II. Discipline implicate: Cunoaşterea mediului şi Abilităţi practice 

III. Scopul: dezvoltarea capacităţii de cooperare în scopul proiectării şi confecţionării unui produs 

folosind tehnicile de lucru învăţate şi materiale diverse 

IV. Obiective: 

O1 – să traseze contururi ale unor elemente specifice primăverii utilizând şabloane 

O2  – să decupeze după contur 

O3 – să lipească părţile decupate obţinând elemente specifice primăverii (buburuza, fluturi, flori) 

O4 – să asambleze într-o lucrare colectivă elementele realizate individual ilustrând efectele anotimpului 

primăvara asupra vieţuitoarelor 

O5 – să îndeplinească sarcinile individuale cooperând pentru obţinerea unui rezultat colectiv 

V. Strategii de lucru: 
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- enunţarea temei → proiectul „Bine ai venit, primăvară!” 

• La ora de cunoaşterea mediului: 

- dirijarea discuţiei dintre elevi în scopul descoperirii efectelor anotimpului primăvara asupra vieţuitoarelor; 

valorificarea experienţei lor de viaţă 

• În prima oră de Abilităţi practice: 

- realizarea din diferite tipuri de hârtie (glasată, creponată) a unor elemente specifice primăverii (buburuze, 

fluturi, flori, soare, nori, iarbă) în mod individual; 

- anunţarea produsului ce urmează a fi realizat în ora următoare de Abilităţi practice; 

- stabilirea grupelor; 

- prezentarea criteriilor de evaluare. 

• Până la următoarea oră de Abilităţi practice: 

- crearea altor elemente originale, care să completeze produsul sau aducerea lor din colecţiile proprii. 

• În a doua oră de Abilităţi practice: 

- realizarea unor planşe pe grupe prin asamblarea elementelor realizate individual 

- evaluarea produselor activităţii 

VI. Descriptori de performanţă 

       F.B. - trasează după contur, decupează şi lipesc corect dovedind foarte bune deprinderi motrice; 

 - asamblează în mod original, creativ într-o lucrare colectivă elementele realizate individual ilustrând clar 

efectele anotimpului primăvara asupra vieţuitoarelor; 

 - cooperează optim pentru obţinerea produsului dorit exersând deprinderi sociale, dovedind foarte bune 

abilităţi de comunicare şi încadrându-se în timpul acordat. 

          B.   - trasează după contur, decupează şi lipesc corect dovedind bune deprinderi motrice; 

          - asamblează corect într-o lucrare colectivă elementele realizate individual ilustrând clar efectele 

anotimpului primăvara asupra vieţuitoarelor; 

         - cooperează pentru obţinerea produsului dorit exersând deprinderi sociale, dovedind bune abilităţi de 

comunicare şi având dificultăţi de încadrare în timp; 

        S. - trasează după contur, decupează şi lipesc corect dovedind bune deprinderi motrice; 

         - asamblează corect într-o lucrare colectivă elementele realizate individual ilustrând efectele anotimpului 

primăvara asupra vieţuitoarelor; 

       - cooperează cu dificultate pentru obţinerea produsului dorit exersând deprinderi sociale, neîncadrându-se în 

timpul acordat; 

          - îl prezintă dovedind abilităţi de comunicare satisfăcătoare. 

Aplicarea acestei probe alternative de evaluare mi-a permis: 

1. o abordare interdisciplinară a temei propuse; 

2. să apreciez:  

• cunoştinţe specifice disciplinei Cunoaşterea mediului înconjurător; 

• deprinderi motrice (decupare, lipire, asamblare); 

• competenţe de comunicare; 

• competenţe sociale şi civice (capacitatea de cercetare, proiectare, acţiune practică, cooperare). 

În concluzie,folosind metoda proiectului,elevii își dezvoltă competențe pentru lumea 

reală,corespunzătoare secolului XXI-multe din acestea fiind solicitate de angajatorii din zilele noastre,cum 

ar fi capacitatea de : a lucra bine cu ceilalți;a lua decizii bine gândite;a avea inițiativă;a rezolva probleme 

complexe;autonomie;a comunica eficient. 
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Predarea integrată, o reală necesitate 

- Studiu de specialitate – 

Prof. înv. primar Tîrlea Ana 

Şcoala Gimnazială Nr. 1 Motru, Jud. Gorj 

 

              Educaţia reprezintă axul principal al formării personalităţii umane. Platon afirmă că : ,,nu este 

nimic mai dumnezeiesc decât educaţia, prin educaţie omul ajunge într-adevăr om”. În această perioadă 

asistăm la dezvoltarea unei noi abordări educaţionale, care determină organizarea şi trăirea unor experienţe 

de învăţare ţinând seama de cerinţele viitorului şi de necesitatea producerii unor schimbări dorite în 

comportamentul copilul de astăzi. 

             Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi 

soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict 

al unui obiect de studiu. Pentru ca elevii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, trebuie 

să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între discipline, de a colecta, sintetiza 

şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite.  

            Copilul este autorul propriei lui învăţări, iar sursa învăţării lui o constituie diversitatea experienţelor 

cognitive, sociale, emoţionale, fizice pe care le trăieşte.  

            Abordarea integrată a curriculum-ului pune accentul pe formarea unor competenţe,atitudini şi 

valori transversale şi transferabile, utile pentru dezvoltarea personală şi socială a elevilor. 

            Curriculum-ul integrat presupune o anumită modalitate de predare şi o anumită modalitate de 

organizare şi planificare a instruirii ce produce o inter-relaţionare a disciplinelor, astfel încât să răspundă 

nevoilor de dezvoltare a elevilor. 

            Evoluţia practicii pedagogice contemporane cunoaşte o dinamică importantă. La noi în ţară, s-a 

propus un astfel de curriculum integrat pentru prima dată în anul 2008, la grădiniţă, iar în anul 2012 pentru 

clasele pregătitoare, întâi şi a doua. Integrarea curriculară îşi manifestă beneficiile la clasele pre-primare şi 

primare şi se datorează atât particularităţilor de învăţare a copiilor, cât şi modului de organizare a predării. 

            Curriculum integrat şi predarea integrată presupun mai mult decât o schimbare de curriculum şi 

strategie de predare, presupun abordări şi perspective ce depăşesc graniţele specializate ale paradigmelor 

educaţionale şi ale modelelor teoretic – explicative şi practice. 

            De aceea, în continuare voi enumera câteva dintre beneficiile abordării curriculum-ului de tip 

integrat. 

 Hrăneşte şi refortifică abilităţile şi cunoştinţele învăţate într-o arie de studiu şi le utilizează în alta; 

 Conferă elevilor experienţe academice din ce în ce mai bogate extinzând contextul şi 

aplicabilitatea deprinderilor şi informaţiilor lor; 

 Eficientizează utilizarea timpului de învăţare pentru cunoştinţele, competenţele dintr-o arie spre a 

fi utilizate ca suport în alta. 

      Dimensiunea integrată a curriculum-ului presupune, atât relaţionarea disciplinelor şcolare cu 

scopul de a evita izolarea lor tradiţională, cât şi acţiunea de a asocia diferitele obiecte de studiu,din 

acelaşi domenii diverse într-una şi aceeaşi planificare a învăţării. 

       După cum afirmă J. Piaget ,, cunoştinţa provine din acţiune”, iar didactica modernă subliniază 

faptul că elevul nu mai este receptor de informaţie, ci subiect al cunoaşterii şi acţiunii.  

       Predarea integrată a cunoştinţelor este considerată o strategie modernă de organizare şi 

desfăşurare a conţinuturilor, iar conceptul de activitate integrată se referă la o acţiune în care se 

îmbrăţişează metoda de predare-învăţare a cunoştinţelor, îmbinând diverse domenii şi constituirea 

deprinderilor şi abilităţilor elevilor. Diferitele paradigme de integrare a curriculum-ului cu ample 

deschideri în planul predării integrate aduc transformări demersurilor de elaborare a strategiilor 

didactice.  
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           Argumente ale predării integrate : 

 Angajarea responsabilă a elevilor în procesul învăţării; 

 Încurajarea comunicării şi a relaţiilor interpersonale prin valorificarea valenţelor formative 

ale sarcinilor de învăţare în grup prin colaborare; 

 Transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator, facilitator şi diminuarea 

funcţiei sale de ,, furnizor de informaţii”. 

                 Ioan Neacşu afirmă că ,,educatorii sunt solicitaţi astăzi, în mod continuu, să promoveze învăţarea 

eficientă. Şi nu orice învăţare eficientă,ci una participativă, activă şi creativă”. Metode de predare ale 

profesorului pot fi convertite de către elevi în metode de învăţare deoarece metodele de predare induc şi 

învăţarea. În accepţiune modernă, metodele de învăţământ reprezintă modalităţi de acţiune, instrumente cu 

ajutorul cărora elevii sub îndrumarea profesorului sau în mod independent, îşi însuşesc cunoştinţe, îşi 

formează şi dezvoltă priceperi şi deprinderi intelectuale şi practice, aptitudini, atitudini.  

               Cele mai productive strategii şi metode de predare integrată, recunoscute ca promotoare ale unei 

învăţări autentice-eficiente sunt : 

                   

 
 

             În încercarea de a sintetiza diferite orientări teoretice putem aprecia faptul că abordarea integrată 

a conţinuturilor iese din monotonia aceleaşi tehnici de predare a unor lecţii care le oferă elevilor 

posibilitatea de a explora în profunzime domenii noi, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a 

dezvolta competenţe precum creativitatea, spiritul de iniţiativă. 

            Atât succesul şcolar cât şi succesul în viaţa personală şi socială este dat tocmai de capacitatea de a 

ieşi din tiparul unei discipline şi de a realiza conexiuni şi transferuri rapide între discipline, pentru 

rezolvarea problemelor concrete din viaţa de zi cu zi. 
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             Activitatea integrată aduce mai multă coerenţă în procesul de predare-învăţare şi se dovedeşte a fi 

o soluţie pentru o mai bună corelare a activităţilor de învăţare cu viaţa societăţii, cultura şi tehnologia 

didactică.  

 

 

Rezumat 

                

         Abordarea integrată  a conţinuturilor se încadrează în seria noilor orientări educaţionale, pe care 

numeroase cadre didactice au transformat-o de-a lungul timpului din premisă educaţională în demers 

educativ utilizat în mod frecvent în practica de zi cu zi. 

          Consider că activităţile integrate sunt o reală importanţă în eficienţa actului didactic, totuşi, sunt de 

părere că nu trebuie făcută o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, în sensul că 

izolându-le şi organizând procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate sau altul, nu vom 

obţine acelaşi rezultat ca şi în cazul în care în planificare activităţii pedagogice încercăm împletirea 

fructuoasă a acestor tipuri de activităţi . 

            Cadrului  didactic îi revine rolul de a orienta spre folosirea celor mai eficiente căi şi metode, 

indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În 

acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte 

relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. 
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Importanța jocului în dezvoltarea socio-emoțională a copiilor de vârstă preșcolară, 

proveniți din medii defavorizate 

 

Prof. înv. preșc. Ardelean Ramona Maria 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 33 Satu Mare 

 

,,Nu ne putem imagina copilăria fără râsetele și jocurile sale… 

Sufletul și inteligența, devin mari prin joc… 

Despre un copil, nu se poate spune că el crește și atât, trebuie să spunem că el se dezvoltă prin joc…” 

(Jean Chateau) 

 

 Jocul este limbajul copilăriei, este modul natural de comunicare al copilului, modul prin care copiii 

exprimă ceea ce gândesc, ceea ce trăiesc sau simt, calea prin care ei cunosc și înțeleg lumea. 

 Jocul poate fi definit ca activitate specific umană, activitate ce predomină în copilărie, fiind 

desfășurată în mod conștient și prin intermediul imaginației.  

 Principalele caracteristici ale jocului, ca activitate specifică în copilărie sunt următoarele:  

- este o activitate specific umană;  

- între joc și alte activități umane, cum ar fi învățarea, munca și creația, se stabilesc relații de 

interdependență;  

- jocul se desfășoară la nivel imaginativ, în mod conștient;  

- principalul scop al jocului este acțiunea, prin intermediul căreia copilul își poate împlini aspirațiile;  

- este o formă de activitate specifică pentru copil și hotărâtoare pentru dezvoltarea lui psihică. 

(U. Schiopu, 1995)  

 Jocul constituie tipul fundamental de activitate, adică forma de activitate care susţine în cel mai 

înalt grad dezvoltarea psihică, prin antrenarea psiho-motorie, senzorială, intelectuală şi afectivă. 

În evoluţia jocului, J. Piaget (1966) delimitează trei mari categorii de joc: 

 Jocurile exerciţiu domină la vârstele mici, însă apar şi mai târziu. Ele sunt asociate registrului 

senzorio-motor, cu rol în dezvoltarea motricităţii şi interiorizarea lumii reale şi a registrului mintal, o 

subcategorie de exerciţii vizând exersarea gândirii (jocuri de cuvinte, comunicări verbale).  

 Jocului simbolic are o importanţă deosebită pentru dezvoltarea limbajului şi imaginaţiei, dar mai 

ales pentru asimilarea realităţii printr-un proces de reprezentare şi semnificare de o manieră proprie a lumii 

reale.  

 Jocul cu reguli exercită o importantă funcţie de socializare progresivă a copilului, prin 

interiorizarea unor norme de conduită de relaţionare, impuse de regulile jocului. 
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 Toate tipurile de joc - individuale, la preşcolarul mic, colective, la preşcolarul mijlociu şi mare, 

sunt puternic colorate emotional astfel contribuind cu desăvârșire la dezvoltarea socio-emoțională a 

copilului de azi și a adultul de mâine.   

 Prin joc, copii își folosesc creativitatea, îşi dezvoltă imaginația, dexteritatea și rezistenţa fizică. Pe 

măsură ce încep să aibă control asupra lumii lor, jocul îi ajută pe copii să îşi învingă temeri, să dezvolte 

competențe care să ducă la o mai bună încredere în sine și la o rezilienţă mai crescută.  

 Jocul liber, nestructurat le permite copiilor să învețe cum să interacţioneze cu alţii pentru a împărţi, 

a negocia, a lua decizii, a-şi rezolva conflicte și pentru a învăța abilităţi prin care să-şi susţină punctul de 

vedere. În relaţiile semnificative ale copilului, o mare parte a interacţiunilor se desfăşoară prin joc. Fie că 

adultul observă copilul jucându-se sau alege să i se alăture într-un joc condus de copil, adultul având 

oportunitatea de a vedea lumea din punctul lui de vedere şi poate vedea cum copilul crează o lume perfectă 

pentru a se potrivi nevoilor lui.  

 Prin joc, copiii îşi pot exprima opiniile, experiențele și chiar frustrările, permițând adultului o 

înțelegere mai bună a copiilor. Inteligenţă emoţională se bazează pe anumite aptitudini potenţiale 

înnăscute: 

- sensibilitate emoţională; 

- memorie emoţională, capacitatea de procesare emoţional; 

- capacitatea de învăţare emoţională. 

 Aceste caracteristici înnăscute, pot fi dezvoltate şi cultivate de-a lungul vieţii sau, din conta, pot fi 

degradate, acest lucru depinzând foarte mult de modul în care suntem crescuţi şi educaţi în copilărie şi 

adolescenţă.  

            Emoțiile sunt reacții subiective la un eveniment relevant și ele reprezintă un aspect central al vieții 

noastre. Dobândirea competențelor emoționale, asigură sănătatea mentală a copilului pentru tot restul vieții.  

Exemplu joc: MINGEA ÎN CERC  

 Copiii formează un cerc, cu un interval între ei cât întinderea laterală a mâinii drepte. În centrul 

cercului stă conducătorul jocului. Acesta aruncă unui copil mingea, însoţind-o de indicaţia: „Mingea la 

dreapta!”. Copilul care a primit mingea o trimite la dreapta. Mingea trece mai departe, până când 

conducătorul de joc dă semnalul de schimbare a direcţiei (,,la stânga”). Copilul care greşeşte este scos din 

joc până când un alt jucător greşeşte, iar cel scos anterior întră în locul lui. 

 Copiii astfel își pot exersa abilitățile de autoreglare emoțională, precum gestionarea emoțiilor 

negative generate de posibilitatea de a fi eliminat din joc. Reglarea cu succes a emoțiilor negative și 

continuarea jocului vor spori competența socială a copilului. Totodată, acest joc implică abilități de 

interacțiune socială, ca de exemplu așteptarea rândului de a primi mingea și de a urma regulile.  

 Abilitatea scăzută de reglare emoţională, este asociată cu emotivitate negativă ridicată, (frică, 

furie), stare emoțională întâlnită în deosebi la copiii care provin din medii defavorizate, ceea ce îşi va pune 

amprenta asupra funcţionării lor cognitive şi sociale în viața de adult.   

 Sprijinirea copiilor de către cadre didactice este foarte importantă pentru a-şi identifica propriile 

emoţii, este recomandat să se realizeze prin adresarea unor întrebări cum ar fi: ,,Cum te simţi?”, ,,Cum te 

simţi când Andrei te împinge?”, iar pentru a recunoaşte emoţiile celorlalţi copii, copilul, trebuie încurajat 

să încerce să înţeleagă ceea ce simte un alt copil, adresându-i întrebări: ,,Cum crezi că se simte acum, 

Maria, după ce i-ai făcut?”  
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 Inteligența emoțională din viața adultă își are originea în dezvoltarea competențelor emoționale și 

sociale în perioada preșcolară, aceasta fiind o perioadă de achiziții fundamentale în plan emoțional, social 

și cognitiv. Ca urmare, aceasta este perioada cea mai indicată pentru dezvoltarea și optimizarea 

competențelor emoționale și sociale, esențiale pentru funcționarea și adaptarea în viața adultă.    
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Noile tendinţe în organizarea activităţilor integate în educaţia timpurie 

 

Prof. Chivol Nicoleta 

Grădinița P.P. Căsuța de turtă dulce Constanța 

 

 

Schimbǎrile produse în cadrul societǎţii la trecerea în noul mileniu au generat modificări şi în 

domeniul educaţiei, care nu putea sǎ rǎmânǎ pasivǎ la provocǎrile lansate în toate sferele existenţiale.  

             Având în vedere că problemele concrete de viaţă pe care trebuie sǎ le rezolvǎm în fiecare zi au un 

caracter integrat, soluţionarea lor, indiferent că acestea au un grad mai mic sau mai mare de complexitate, 

implică apelul la cunoştinţe, deprinderi, competenţe care nu pot fi încadrate în cadrul strict delimitat al 

unui obiect de studiu sau altul. 

Problemele concrete de viaţă, ce trebuie rezolvate zi de zi, au un caracter integrat şi nu pot fi 

soluţionate decât apelându-se la cunoştinţe, deprinderi, competenţe ce nu sunt încadrate în contextul strict 

al unui obiect de studiu. Pentru ca preșcolarii zilelor noastre să facă faţă solicitărilor lumii contemporane, 

trebuie să le formăm capacitatea de a realiza transferuri rapide şi eficiente între discipline, de a colecta, 

sintetiza şi de a pune la lucru împreună cunoştinţele dobândite. Abordarea integrată a curriculum-ului pune 

accentul pe formarea unor competenţe,atitudini şi valori transversale şi transferabile, utile pentru 

dezvoltarea personală şi socială a copiilor. 

Actualmente, a fost elaborată şi pusă în aplicare reforma documentelor de politici educaţionale de 

dezvoltare a educaţiei timpurii, ce se caracterizează prin consistenţă, activităţi concrete, indicatori 

măsurabili de monitorizare a progresului preşcolarilor. Se atestă progrese remarcabile privind creşterea 

ratelor de cuprindere a unui număr mare de copii în învăţământul preşcolar, redeschiderea mai multor 

instituţii de educaţie timpurie, în special în mediul rural, fiind renovate edificiile instituţiilor de educaţie 

timpurie, elaborate şi editate materiale didactice pentru copii, părinţi şi cadrele didactice din instituţiile de 

educaţie timpurie. Au fost şi sunt demarate acţiuni de extindere a educaţiei incluzive, în multe instituţii au 

fost create centre de resurse pentru copiii cu necesităţi educaţionale speciale. 

În literatura de specialitate contemporană, sunt oferite o serie de modele de organizare şi 

monitorizare a curriculumului integrat: 

-Modelul integrării ramificate – Tema studiată constituie elementul central al acestui model, iar 

desfăşurarea situaţiilor de învăţare are loc, la un prim nivel, pe domeniile de activitate stabilite în programa 

instructiv-educativă. Mai departe, la un al doilea nivel de proiectare, totul se fundamentează pe experienţele 

de formare, pe dimensiunile psiho-fizice individuale de natură intelectuală, afectivă, socială, fizică. Luând 

în considerare finalităţile stabilite pentru aceste 2 nivele, educatoarei îi revine rolul de a alege conţinuturile 

care se înscriu în această sferă centrală şi care îşi pot aduce aportul la atingerea finalităţilor. 

-Modelul integrării liniare (modelul hibridării) – este folosit în proiectarea intervenţiei 

educaţionale. Acesta reprezintă nivelul la care integrarea curriculară se face în jurul unei finalităţi de 

transfer, de tipul dezvoltarea comportamentului social. Acest model al proiectării se pretează a fi aplicat 

atunci când e vorba de finalităţile urmărite pentru perioade mai îndelungate de timp şi este adecvat încadrul 

proiectării intervenţiei educaţionale diferenţiate şi individualizate având scopuri de natură recuperatorie 

sau de dezvoltare. 

-Modelul integrării secvenţiale - este folosit cel mai des în proiectarea pe teme. Prin prisma acestui 

model, cunoştinţele care se regăsesc în aceeaşi sferă ideatică sunt predate la intervale relativ apropiate de 

timp: deşi acestea sunt abordate distinct, cadrului didactic îi revine rolul de a facilita transferul achiziţiilor 

însuşite de la un domeniu la altul, apelând la comentarii, trimiteri, întrebări, sarcini de lucru formulate.  

-Modelul curriculumului infuzionat - presupune studierea unor teme diverse din perspectiva unui 

centru de interes –temporar şi permanent. Atunci când ne referim la ceva temporar, putem avea în vedere 

o finalitate complexă, cum ar fi înţelegerea conceptului de transformare reversibilă / ireversibilă, relaţia 
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dintre timp şi transformare, compararea structurilor naturale cu cele create de om etc. Pe de altă parte, 

atunci când facem referire la ceva permanent, ne putem axa de exemplu pe studierea unei discipline 

opţionale utilizând o limbă străină. 

-Modelul integrării în reţea – presupune constituirea unei hărţi tematice şi desfăşurarea pe categorii 

şi tipuri de activităţi a conţinuturilor. Acest model este foarte bine evidenţiat în cadrul abordării metodei 

proiectelor de investigare şi acţiune. Se porneşte de la subiectul proiectului, preşcolarii fiind cei care 

optează pentru o reţea de teme şi resurse de studiu corelate cu subiectul central. Planificarea şi desfăşurarea 

activităţilor după modelul integrării în reţea duce la cel puţin două nivele de planificare: alcătuirea unei 

hărţi tematice în care, pornind de la tema centrală, sunt identificate subtemele care vor fi parcurse ulterior 

şi desfăşurarea pe categorii şi tipuri de activităţi a conţinuturilor care vor ajuta la soluţionarea sau elucidarea 

problemelor impuse de tema proiectului. 

-Modelul polarizării - aduce cu sine stabilirea unui nou domeniu de cunoaştere (eventual opţional) 

în jurul căruia sunt polarizate segmente din alte discipline, în vederea realizării unor obiective specifice.  

Argumentele pentru susținerea abordării integrate sunt: 

·         angajarea responsabilă a preșcolarului în procesul învățării; 

·       încurajarea comunicării și a relațiilor interpersonale prin valorificarea valențelor formative ale sarcinilor 

de învățare în grup; 

·       transformarea cadrului didactic în factor de sprijin, mediator și facilitator, precum și diminuarea funcției 

sale de ,,furnizor de informații,, ; 

·        profunzimea, trăinicia și reactivarea rapidă a cunoștințelor, generate de perspectiva integrată asupra 

cunoașterii, prin intensificarea relațiilor dintre concepte  idei, practici și teme abordate în grădiniță și în 

afara ei; 

·       abilitatea metodologică a cadrelor pentru integrare curriculară: coordonare între temele abordate clasic și 

cele realizate integrat, stabilirea modalităților de evaluare formativă a performanțelor individuale și a celor 

obținute în învățarea prin colaborare, precum și organizarea proiectelor într-o schemă orară coerentă. 

Activitatea integrată se dovedeşte 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. 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. 

  Cultivarea unor trăsături cum ar fi curiozitatea, admiraţia, imaginaţia, gândirea critică, 

spontaneitatea şi plăcerea în experienţele estetice se realizează pe calea predării. Procesul educaţional 

trebuie să fie creativ, interdisciplinar, complex, să-i stimuleze pe copii în vederea asimilării informaţiilor.  

  Pentru a fi posibilă abordarea în manieră integrată, educatoarea stabileşte clar, precis obiectivele 

şi conţinuturile activităţilor zilnice, iar pe baza acestora concepe un scenariu cât mai interesant al zilei. În 

vederea realizării obiectivelor propuse pentru fiecare domeniu experienţial se gândeşte atent repartizarea 

sarcinilor activităţilor zilnice la fiecare sector de activitate. Întreg programul se desfăşoară prin joc, dar nu 

un joc întâmplător, ci unul organizat, în care copilul are prilejul să exploreze medii diferite şi să 

îndeplinească sarcini fie individual, fie în grup. Educatoarea are rolul unui ghid atent, organizând în aşa fel 

activitatea încât, să le ofere copiilor o paletă variată de opţiuni, care să permită realizarea celor propuse la 

începutul abordării programului.  

În activităţile integrate accentul va cădea pe grup şi nu pe întreaga clasă, în care o idee transcede graniţele 

diferitelor discipline şi organizează cunoaşterea în funcţie de noua perspectivă, respectând tema de interes. 

Varietatea materialelor spre care sunt orientaţi copiii, îi încurajează pe aceştia să se manifeste, să observe, 

să gândească, să-şi exprime liber ideile, să interpreteze date, să facă predicţii. 

Abordarea integrată a activităţilor promovează învăţarea centrată pe copil, acesta beneficiind de: 

posibilităţi de a se manifesta natural, fără a sesiza că această activitate  este „impusă”; personalitatea 

copilului se dezvoltă; copilul învaţă lucrând; mai multă libertate în acţiune; oportunităţi de a se implica în 

pregătirea activităţilor căutând şi aducând diferite materiale de acasă; sporirea încrederii în propriile 
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posibilităţi, devenind capabili să îndeplinească sarcinile ce le-a ales sau li s-au încredinţat; orice lucrare 

care se finalizează duce la dezvoltarea personalităţii copilului; educarea capacităţii de a lucra în grup, de a 

ajuta la îndeplinirea sarcinilor echipei; manifestarea creativităţii în toate domeniile; contribuie la formarea 

stimei de sine şi la dezvoltarea spiritului participativ. 

Activităţile integrate sunt de o reală importanţă în eficienţa actului didactic, dar nu trebuie făcută 

o delimitare bruscă între activităţile tradiţionale şi cele integrate, în sensul că izolându-le şi organizând 

procesul instructiv-educativ doar în baza unui tip de activitate sau altul, nu se va obţine acelaşi rezultat ca 

şi în cazul în care în planificarea activităţii pedagogice încercăm împletirea fructuoasă a acestor tipuri de 

activităţi; Cadrului didactic îi revine rolul de a se orienta spre folosirea .celor mai eficiente căi şi metode, 

indiferent dacă ele îşi au originea într-o alternativă pedagogică modernă sau în pedagogia tradiţională. În 

acelaşi timp, cadrul didactic este cel care realizează integrarea, compatibilizarea conţinuturilor şi stabileşte 

relevanţa acestora în raport cu cerinţele curriculare şi aşteptările comunităţii. 
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EDUCAȚIA RUTIERĂ, EDUCAȚIA PENTRU VIAȚĂ  

 Prof. înv. preșc. ONACA IULIANA CARMEN 

Grădinița cu Program Prelungit ,,Pinochio”Zalău, Jud. Sălaj 

MOTTO: 

  ,,De la mic și pân’lamare 

Fiți atenți la traversare! 

Cel ce nu va asculta 

S-ar putea accidenta” (G. Zarafu) 

 

Componentă a Educației pentru societate, Educația rutieră reprezintă educație pentru viață și, în 

balanță cu celelalte categorii de activități, o consider la fel de importantă în sprijinirea copilului preșcolar 

pentru a dobândi cunoștințe, a-și forma și dezvolta capacități și atitudini necesare în viață. 

Educația rutieră trebuie implementată în educația preșcolară în scopul dezvoltării la copil a 

capacităților de înțelegere, de formare a unor deprinderi practice și a unor abilități specifice percepției 

traficului rutier, a simțurilor orientării și concentrării, a capacității de a lua repede decizii corecte. În ceea 

ce privește învățarea normelor de circulație, este cunoscut faptul că numai prin educație și exercițiu pot fi 

asimilate cunoștințe largi, complexe și precise, iar copilul își dezvoltă deprinderea de a gândi și acționa 

corespunzător în acea situație rutieră în care ajunge să fie implicat. 

Acțiunea de învățare a circulației rutiere se exercită prin intermediul particularităților de vârstă și 

a celor individuale, copilului dezvoltându-i-se nu numai interese cognitive, ci și capacități, aptitudini 

abilități, deprinderi. 

Astfel, în grădiniţă, copiii sunt îndrumaţi: 

➢ să reţină regulile de circulaţie pentru pietoni,  

➢ să ştie cum să circule, singuri şi în grup, 

➢  cum să traverseze corect strada,  

➢ să nu folosească strada ca loc de joacă,  

➢ să cunoască regulile de comportare în timpul călătoriei, în funcţie de mijlocul de transport utilizat,  

➢ să cunoască şi să înţeleagă consecinţele nerespectării regulilor de circulaţie,  

➢ să cunoască culorile semaforului şi semnificaţia lor,  

➢ să cunoască semnificaţia unor indicatoare de circulaţie pentru pietoni, aspecte din activitatea 

agentului de circulaţie. 

Atât în cadrul activităţilor obligatorii, a jocurilor şi activităţilor la alegere, cât şi în cadrul 

activităţilor de educaţie rutieră, am încercat să familiarizez copiii cu strada, cu semnele de circulaţie 

utilizate, cu vehiculele şi cu modul în care se efectuează traficul acestora. 

Povestirile pe teme de educaţie rutieră constituie o modalitate de îmbogăţire a cunoştinţelor cu 

privire la respectarea regulilor de circulaţie şi de securitate rutieră. 

Prin povestiri ca: „Povestea unei mingi” de Iuliu Raţiu, „De acasă la grădiniţă” de Aghi Caraba, 

„Dorinţa lui Trăienel” de Constanţa Stoica, „Greşeala Cuminţicăi” de Vinciu Gafita, copiii au înţeles ce 

consecinţe are nerespectarea unor norme de circulaţie. 
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Înzestrat cu o sensibilitate nativă, cu o emotivitate intensă, copilul este receptiv şi la poezie, de la 

o vârstă destul de mică. Ele sunt un stimul şi un suport pentru activităţile de educaţie rutieră. De aceea, în 

cadrul activităţilor de educaţie rutieră mi-am planificat următoarele poezii: „Hai copii în pas vioi” de Irimia 

Străuţ, „Hai cu noi” de Emilia Căldăraru, „Obrăznicătura” de St. Trimescu. 

Jocul, indiferent de locul organizării, de etapa în care se desfăşoară, constituie unul din cele mai 

eficiente mijloace de consolidare a deprinderilor de comportare corectă pe stradă. Prin regulile care le 

implică, jocurile pe teme ca: „Să cunoaştem regulile de circulaţie”, „Prietenii noştri – poliţiştii”, „Ce ştim 

despre stradă?”, „Cum traversăm strada?”, „Cum circulăm?”, reprezintă mijloace eficiente de fixare a unor 

noţiuni de înţelegere a semnificaţiei unor expresii ca: „trecere de pietoni”, „marcaj pietonal”, „traversare”, 

„autovehicul” etc. 

Cântece ca „Stopul”, „Semaforul” fac cunoscute copiilor semnificaţia culorilor semaforului, a 

trecerilor şi marcajelor pentru pietoni. 

În cadrul plimbărilor şi excursiilor organizate cu copiii li se formează deprinderi de circulaţie 

corectă, cum ar fi: 

✓ să circule numai pe trotuare, iar în lipsa acestora, pe potecile laterale ale drumurilor publice;   

✓ să traverseze strada numai la culoarea verde a semaforului prin locurile semnalizate cu indicatoare 

sau marcaje, iar în lipsa acestora pe la colţul străzii;   

✓ să se asigure înainte de a traversa strada uitându-se în stânga şi în dreapta;  

✓ să traverseze cu pas vioi, fără să se oprească pe partea carosabilă;   

✓ să nu traverseze prin faţa sau spatele mijloacelor de transport;   

✓ să nu se joace pe partea carosabilă a drumurilor publice. 

Consolidarea şi repetarea cunoştinţelor privind regulile de circulaţie au o deosebită importanţă 

pentru verificarea calităţii informaţiei acumulate, dar, mai ales, a aplicării ei în practică. Convorbirile 

tematice de genul: „Cum şi unde ne jucăm”, „În călătorie cu autobuzul”, „Cine a greşit?”, „Ce s-ar putea 

întâmpla dacă...”, oferă posibilitatea de a pune în discuţie acţiunile unor copii care, nerespectând regulile 

de circulaţie, au provocat accidente ce au dus chiar la pierderea propriei vieţi. 

Consider că, găsirea celor mai adecvate mijloace de realizare a educaţiei rutiere reprezintă, de fapt, 

o sarcină profesională care trebuie îndeplinită de fiecare educatoare, în vederea protejării micului pieton. 
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DEZVOLTAREA CALITĂȚII EDUCAȚIEI PRIN PROIECTE FINANȚATE 

PRIN FONDURI EUROPENE 
 

Prof.dr.ing. Anişoara BORGOVAN-CUŢĂ 

LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, CRAIOVAJud. Dolj 

 

              În condițiile subfinanțării actuale a învățământului românesc, o cale prin care poate crește calitatea 

educației realizate în unitățile de învățământ o reprezintă proiectele finanțate prin fonduri europene. 

Această oportunitate a fost utilizată cu succes în cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, obținându-se 

rezultate notabile în educația furnizată de școală prin intermediul proiectelor realizate prin diverse linii de 

finanțare europene. 

Astfel, începȃnd cu toamna anului 2020, în cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova, se 

desfăşoară prin  Programul Operaţional Capital Uman, pe o perioadă de 2 ani, proiectul 

„PROFESIONIŞTII DE MȂINE”, proiect al cărui obiectiv constă în creșterea ratei de participare a elevilor 

Liceului Tehnologic Auto Craiova la programe de învăţare la locul de muncă în domeniul industriei auto 

și componente. Deoarece în cadrul proiectului 182 de elevi ai Liceului Tehnologic Auto Craiova vor 

efectua stagii de practică la agenți economici din industria auto si componente, proiectul va contribui în 

mod direct și nemijlocit la realizarea obiectivului specific 6.14 al POCU și la îndeplinrea scopului apelului 

POCU/633/6/14 -care vizează creșterea participării la programe de învățare la locul de muncă a elevilor și 

ucenicilor din învățământul secundar și terțiar non-universitar, cu accent pe sectoarele economice cu 

potențial competitiv identificate conform SNC și din domeniile de specializare inteligentă conform 

SNCDI, împreună cu promovarea imaginii  Liceului Tehnologic Auto, Craiova. 

Prin activitățile realizate în cadrul acestui proiect se va reduce timpul de integrare a absolvenților 

Liceului Tehnologic Auto, Craiova, în spațiul profesional, ridicându-se gradul de mobilitate și flexibilitate 

a absolvenților noștri. Va crește rata angajării imediat dupa terminarea liceului, respectiv a școlii 

profesionale, dovedind astfel calitatea și eficiența mediului educațional al unității noastre școlare atât prin 

oferirea unei educații de calitate cât și prin oferirea de specializări cerute pe piața muncii, iar angajatorii 

vor putea să îşi asigure forţa de muncă calificată, de calitate, în funcţie de cerinţele proprii. Se vor forma 

și consolida competenţele şi abilităţile profesionale pentru adaptarea la cerinţele practice şi exigenţele 

locului de muncă, realizându-se integrarea rapidă în muncă, precum şi dobândirea de experienţă şi vechime 

în muncă şi, după caz, în specialitate. Astfel va fi facilitată integrarea socială a tinerilor cuprinși în proiect, 

cu vârsta de peste 16 ani, în concordanţă cu aspiraţiile profesionale şi cu necesităţile pieţei muncii, 

asigurându-se un nivel de securitate socială adecvat în vederea reducerii segmentării pieței muncii, se va 

preveni şomajul  şi efectele negative ale acestuia. In acest mod , pe termen lung se va contribui  la creşterea 

economică,  și crearea de noi locuri de muncă în județul Dolj, coeziunea socială şi împlinirea personală.  

Proiectul „PROFESIONIŞTII DE MȂINE” este realizat în parteneriat cu Fundaţia Pentru 

Dezvoltarea Economiei Sociale Craiova şi Asociatia CRONO - Centrul de Resurse pentru Organizatiile 

Non-profit din Oltenia.  Cu ajutorul specialiştilor din aceste organizaţii, elevii din cadrul Liceului 

Tehnologic Auto vor beneficia fizic și online de programe specializate în domeniul educaţiei anteprenoriale 

şi al firmelor de exerciţiu, fiind consiliaţi în acest sens. Prin consilierea profesionala se va obține pe termen 

mediu și lung  îmbunătățirea eficienței și eficacității educației, formării și ocupării forței de muncă, 

prevenirea necorelării dintre cererea și oferta de competențe și creșterea productivității precum și  

furnizarea abilităților și competențelor orizontale necesare facilitării tranziției de la educație/formare la 

piața muncii și a dezvoltării spiritului antreprenorial. Nu in ultimul rând se va promova dialogul social şi  

dezvoltarea parteneriatelor la nivel local. Cei 182 de elevi beneficairi direcţi-dintre care minim 138 vor fi 

în ultimul an de studiu și 20 din mediul rural- vor fi selectați în urma evaluării aptitudinilor profesionale 

ce se va realiza în cadrul activității de consiliere și orientare profesională.  
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 Apoi elevii selectaţi  vor realiza activitatea de practică profesională sub îndrumarea tutorilor din 

cadrul firmelor doljene cu care Liceul Tehnologic Auto are încheiate convenţii de practică. Astfel cei  182 

de elevi ai Liceului Tehnologic Auto vor fi familiarizați cu cerințele și cu condițiile de la potențialul lor 

loc de muncă după absolvirea liceului iar agenții economici își vor putea recruta din rândul acestora viitorii 

angajați.  De asemenea, elevii care vor activa în cadrul firmelor de exerițiu vor putea să aplice în cadrul 

acestora metodele de organizare a muncii deprinse în cadrul practicii. Aceștia vor învăța principiile de bază 

ale antreprenoriatului, cum se planifică o afacere și cum se inițiază și se conduce o întreprindere în 

domeniul de activitate în care efectuează practica și vor exersa diverse roluri în cadrul firmelor de exercițiu. 

Prin exersarea practică a competențelor antreprenoriale, acest rezultat va contribui decisiv la îndeplinirea 

ultimului obiectiv specific al proiectului și îi va ajuta pe elevi să își creeze pe viitor propriile locuri de 

muncă. De asemenea, trebuie amintit faptul că prin acest proiect Liceul Tehnologic Auto va fi dotat cu 

echipamente cu comandă numerică de ultimă generaţie, pe care elevii vor realiza pregătire practică similară 

cu activitatea profesională dintr-o fabrică modernă. 

In cadrul Liceului Tehnologic Auto, Craiova se depun în permanență eforturi pe toate planurile 

pentru ca elevii noştrii să fie capabili să se integreze rapid pe piaţa forţei de muncă, elevii beneficiind atȃt 

de pregătire teoretică cȃt şi practică atȃt în ţară cȃt şi în străinătate, prin participarea la diferite proiecte de 

formare profesională finanţate prin fonduri europene. Astfel, numai în ultimii ani prin implementarea a 

patru  proiecte Erasmus+, impreună cu acest proiect POCU”PROFESIONIŞTII DE MȂINE”, s-au atras 

aproximativ 1milion  EUR fonduri europene. Serviciile oferite de LICEUL TEHNOLOGIC AUTO, 

Craiova, se bazează pe calitate, performanţă, promovarea valorilor europene precum şi  cultura dezvoltării 

personale, fizice şi morale, a atitudinii proactive şi participative, a integrării în diversitate, a egalităţii 

şanselor şi a globalizării, în condiţii de respect al identităţii, rezultatul acestora cuantificȃndu-se prin număr 

mare de absolvenţi angajaţi la finalizarea cursurilor de liceu sau de şcoală profesională.  

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene 

sau a Guvernului României. 
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Exemple de bune practici în activitățile extrașcolare 

 

Prof. înv. primar Bursuc Raluca-Georgeta 

Școala Gimnazială Alexandru Ștefulescu, Târgu Jiu-Gorj 

 

Trebuinţa de a se juca, de a fi mereu în mişcare, este tocmai ceea ce ne permite să împăcăm școala 

cu viaţa. Pentru a-l face pe copil să depăşească în şcoală „greutăţile greu de învins”, important este să nu 

uităm că una din trebuinţele principale ale copilului este jocul. Dacă avem grijă ca obiectivele instructiv – 

educative să primeze, dar să fie prezentate în mod echilibrat şi momentele recreative, de relaxare, atunci 

rezultatele vor fi întotdeauna deosebite. În cadrul acestor activităţi elevii se deprind să folosească surse 

informaţionale diverse, să întocmească colecţii, să sistematizeze date, învaţă să înveţe. Prin faptul că în 

asemenea activităţi se supun de bună voie regulilor, asumându-şi responsabilităţi, copiii se 

autodisciplinează. 

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. 

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. Complexitatea finalităţilor educaţionale impune 

îmbinarea activităţilor curriculare cu cele extracurriculare. 

Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea copiilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, 

facilitarea integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea 

talentelor personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 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 organizate împreună cu elevii mei au conţinut cultural, artistic, 

spiritual, ştiinţific, tehnico-aplicativ, sportiv sau simple activităţi de joc sau de participare la viaţa şi 

activitatea comunităţii locale. 

Excursiile pe care le organizez bianual contribuie la îmbogăţirea cunoştinţelor copiilor despre 

frumuseţile ţării, la educarea dragostei, respectului pentru frumosul din natură, artă, cultură. Prin excursii, 

copiii cunosc locul natal în care au trăit, muncit şi luptat înaintaşii lor învăţând astfel să-şi iubească ţara, 

cu trecutul şi prezentul ei. Copiii pot cunoaşte realizările oamenilor, locurile unde s-au născut, au trăit şi 

au creat opere de artă scriitori şi artişti. Excursia este cea care îl reconfortează pe copil, îi prilejuieşte 

însuşirea unei experienţe sociale importante, dar şi îmbogăţirea orizontului cultural ştiinţific. Excursia 

reprezintă finalitatea unei activităţi îndelungate de pregătire a copiilor, îi ajută să înţeleagă excursiile nu 

numai din perspectiva evadării din atmosfera de muncă de zi cu zi ci şi ca un act de ridicare a nivelului 

cultural. 

 Vizitele la muzee, expoziţii, monumente şi locuri istorice, case memoriale – organizate selectiv – 

constituie deasemenea un mijloc de a intui şi preţui valorile culturale, folclorice şi istorice ale poporului 

nostru. Ele oferă copiilor 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 copiii acumulează în cadrul activităților.  
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Lucrând cu elevi de ciclul primar am organizat doar excursii-vizite la ”Casa Memorială Constantin 

Brâncuși” în loc. Hobița-Gorj, am vizitat Muzeul Județean Gorj ”Alexandru Ștefulescu” și Ansamblul 

Sculptural Constantin Brâncuși. 

În școală, serbările școlare vin în ajutorul afirmării și formării personalității copilului. În timpul 

prezentării programului artistic, copilul artist îi va avea ca spectatori pe colegi, dar și pe parinți cărora va 

trebui să le recite sau să le cânte, exprimand trăirile care îl copleșesc. Realizarea programului artistic 

presupune o munca de căutări și de creație din partea educatoarei. În cadrul serbării profesorul este 

regizor, coregraf, pasionat culegător de folclor, poet, interpret model pentru micii artisti. Importanţa unor 

asemenea festivităţi organizate la sfârşit de an şcolar, de Ziua Copilului sau sărbătorile religioase, 

este deosebită. Ele 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 

aleasă  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. Ca să poţi povesti 

sau cânta copiilor, trebuie să-i  iubeşti, să 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. (G. Coșbuc) 

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.  

La Teatrul Dramatic Elvira Godeanu din Tg-Jiu am vizionat „Amintiri din copilarile”de Ion 

Creanga, unde peripețiile lui Nică au stârnit  râsul în rândul copiilor.  

Parteneriatele ajută copiii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, copiii 

şi ceilalţi membri ai comunităţii se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul copiilor 

o comunitate de suport care începe să funcţioneze. Parteneriatele trebuie văzute ca o componentă esenţială 

în organizarea şcolii şi grupei de preșcolari. 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 clase am promovat valori culturale şi etice fundamentale, precum 

şi fair play-ul competiţional, 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, cei mici participând cu multă plăcere la concursurile sportive organizate, 

cum ar fi: atletism, concurs de săniuţe, de biciclete, de aruncat la ţintă, etc. 

O mare contribuţie în dezvoltarea personalităţii copilului o au activităţile extraşcolare care susţin 

derularea unor proiecte, ( de exemplu ”Ce ne pune toamna-coș ? ”) implicând în mod direct copilul prin 

personalitatea sa. Aplicată la grupă, metoda proiectului este 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 aceasta  dovedind    interesul  crescut  al  copiilor faţă de unele  activităţi  educative. Concursul 
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de creaţie plastică  urmărește stimularea  implicării  copiilor  în   activităţile  extraşcolare, descoperirea şi  

dezvoltarea  aptitudinilor artistice şi literare  ale  copiilor  din  ciclul  primar  . Prin  participarea la  astfel 

de   proiecte copiii îşi dezvolta  aptitudinile artistice  şi plastice, spiritul de echipă-  (în  realizarea  lucrărilor  

colective), îşi vor  testa  aptitudinile, îşi vor putea pune în valoare calităţile   artistice.  

Activităţile extracurriculare mai sus enumerate şi analizate sunt apreciate  atât de către copii, cât 

şi de factorii educaţionali în măsura în care: 

➢ valorifică şi dezvoltă interesele şi aptitudinile copiilor; 

➢ organizează într-o manieră plăcută şi relaxantă timpul liber al copiilor, contribuind la optimizarea 

procesului de învăţământ ; 

➢ formele de organizare sunt din cele mai ingenioase, cu caracter recreativ ; 

➢ copiii au teren liber pentru a-şi manifesta în voie spiritul de iniţiativă; 

➢ participarea este liber consimţită, necodiţionată, constituind un suport puternic pentru o activitate 

susţinută; 

➢ au un efect pozitiv pentru munca desfăşurată în grup; 

➢ sunt caracterizare de optimism şi umor; 

➢ creează un sentiment de siguranţă şi încredere tuturor participanţilor; 

➢ urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ; 

➢ contribuie la dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

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. Cadrul didactic 

are, prin acest tip de activităţi, posibilităţi deosebite să-şi cunoască preşcolarii, să-i dirijeze, să le 

influenţeze dezvoltarea, să realizeze mai uşor şi mai frumos obiectivul principal al grădiniţei şi al 

învăţământului primar – pregătirea copilului pentru viaţă.    

În legătură cu dezvoltarea creativităţii copiilor, pot fi date propunătorilor următoarele îndrumări: 

gândirea creativă şi învăţarea din proprie iniţiativă trebuie încurajate prin laudă.  

 

 

 

        BIBLIOGRAFIE 

* Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de   

                          învăţământ,  în  “ Învăţământul primar“  nr. 1 / 2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

* Ionesc, M., Chiş, V., Mijloace de învăţământ şi integrarea acestora în activităţile de instruire şi   

                           autoinstruire, Editura Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2001 

* Vlăsceanu, Gheorghe, coord., Neculau, Adrian, Şcoala la răscruce. Schimbare şi continuitate în  

                           curriculumul învăţământului obligatoriu. Studiu de impact, Editura Polirom, 2002  

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

329  

Responsabilitate și voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar 

                               

    Beian Adriana 

Grădinița ,, Căsuța fermecată” , Luduș Mureș 

 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile 

de seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai 

în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să 

desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, 

facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a 

sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi 

societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să 

le facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de 

copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi 

ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de 

voluntari.Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De 

asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este 

important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii 

beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât 

începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. 

Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai 

nobile aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate 

prin care: pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai 

comunităţilor, în timp ce învaţă şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul 

potenţial uman; se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi 

împreună în comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările 

pe care le întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                     

  În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau 

copil de a se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, 

religie, vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă 

dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin 

acţiuni individuale sau colective.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe 

principiul dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, 

care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

330  

muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, 

indiferent de natura lor.                                                                                                 

   Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 

apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să 

socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de 

socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct 

de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a 

căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. 

Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice 

şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-

gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. 

Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                 

să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora; să-şi însuşească 

cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi demonstrativ şi antrenarea 

copiilor în îndeplinirea acestora;educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      

cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                           

conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;  educarea 

copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;  formarea unui comportament civic, a 

dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea în activităţi de îngrijire a unor arbori, a 

spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de 

altă parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi 

mentale sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie 

a mediului în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona 

concret, de a ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru 

remedierea problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să 

implice copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor 

pe probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie 

de diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, 

integrată care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: identificarea problemelor de 

mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în schimbarea comportamentului şi 

atitudinii faţă de mediu;furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                       

identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului; găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru 

rezolvarea problemelor. În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor 

activităţi de ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În 

famile, părinţii transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie 
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fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de 

părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a 

unor valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 

voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie 

iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare 

a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele 

unei şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este 

un om pe care-l câştigăm”. Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ 

... Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, 

să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au 

învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     
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COMUNICAREA PRIN IMAGINI 

 

Prof. înv. primar Jiroveanu Carmen-Sidonia 

 Școala Gimnazială Nr. 2 Motru-Gorj 

 

 
         Viaţa modernă a adus odată cu transformările sociale, economice şi culturale o serie de mijloace 

lingvistice de comunicare: afişe, fotografii, ilustraţii, benzi desenate, cinematograful, televiziunea.  

         Comunicarea prin imagini, deşi omniprezentă creează un paradox: deşi mai puţin interactivă 

întrucât se exercită într-un singur sens, ea este mult mai eficientă pentru că se adresează şi afectează un 

număr mare de persoane.  

         O mare importanţã în aceastã formã de comunicare o are mesajul lingvistic care însoţeşte imaginea 

completând-o sau explicitând-o. Contextul are şi el o importanţã deosebitã pentru cã el intervine în 

validarea semnificaţiei imaginii.  

           Din cele mai vechi timpuri, imaginile au fost foarte importante pentru comunicarea interumană, 

poate chiar mai importante decât scrisul – imaginile fiind un transmițător de mesaje (inițial scrierea era de 

tip pictografic), mai ales pentru oamenii din Preistorie. Din acest motiv comunicarea prin imagine a început 

treptat să se închege, trecând prin Antichitate, Renaștere, Evul Mediu, ajungând până în prezent, când era 

emoticonurilor – imagini simbolice ale unor obiecte, senzații sau chiar emoții – este în plină dezvoltare 

            Să nu uităm, însă, că o bună bucată de vreme, comunicare vizuală se realiza prin imagini concrete. 

Este vorba aici despre imaginile unor opere de artă. 

            Și astăzi, ca și odinoară, copiii ar trebui să înțeleagă importanța acestor imagini și rolul decisiv al 

muzeeleor în formarea gustului lor estetic și nu numai – vizitarea muzeelor, a siturilor arheologice 

contribuie la întregirea și dezvoltarea unui individ sănătos. 

            În acest sens, un rol de bun comunicator îl joacă profesorul, mai ales în cadrul educației non-

formale, care în prezent prinde din ce în ce mai mult avânt. 

            Educația non-formală ”se referă la totalitatea activităților educative desfășurate în afara 

programului instituționalizat, activități care au un caracter opțional sau facultativ”  

            Plecând de la această definiție, putem preciza faptul că o bună comunicare prin imagine se 

realizează mai ales în afara orelor de educație formală – educația non-formală se poate realiza, de pildă, 

prin intermediul after school-urilor, unde există oameni specializați pentru fiecare domeniu de activitate. 

           Rolul de bun comunicator prin imagine – fie ea clasică (lucrări de artă palpabile), fie a noilor media 

(imagini digitale) – îi revine prin excelență profesorului de educație plastică/educație vizuală. 

           Comunicarea prin imagine a operei de artă se face atât mediat, cât și în mod nemijlocit. 

            Medierea o realizează profesorul în prezentarea unei opere (de exemplu ”Duminică de vară la 

Grande Jatte”). Este o mediere, o explicare, o expunere în cuvinte în fața copiilor, pentru ca aceștia să 

înțeleagă importanța imaginii, rolul ei reprezentativ în istoria artei și nu în ultimul rând caracterul său de 

noutate. 

           Rolul nemediat se produce în clipa în care copilul privește imaginea. În mod evident, copilul va fi 

captat, iar imaginea va trezi în mintea lui diferite întrebări – cele legate de autorul lucrării, de tiltul ei, de 

tehnica și modul de realizare al lucrării etc. 

           Deasemenea comunicarea de efecte este una importantă în comunicarea stabilită de imaginile 

vizuale. Foarte multe dintre operele de artă produc, atunci când sunt privite, stări din cele mai diverse: de 

la plăcerea simplă, până la amintiri legate de cel care privește lucrarea. 

            În ceea ce privește receptarea mesajului, comunicarea prin imagine se face direct prin vizualizarea 

imaginii, nemediată de profesor, dar și indirect. 
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            Comunicarea vizuală prin imagine se realizează, la nivel psihic în mod conștient – informațiile 

transmise de către profesor, întrebările copiilor și răspunsurile profesorului se realizează conștient deoarece 

acestea se îndreaptă mereu spre o comunicare educațională de informații. 

            Scopul comunicării prin imagine este unul complex. În cazul educației vizuale, și nu numai, scopul 

este în primul rând unul de informare. 

            Informațiile pot fi: explicite – sunt informațiile legate de epoca în care a fost realizată lucrarea, de 

timpul realizării, autorul ei; implicite – sunt legate de gradul de veridicitate a reprezentării; și codificate – 

acestea sunt integrate în imagine. 

            Copii cunosc perioade din istoria artei, artiștii și mai ales operelele lor. Se realizează de asemenea 

o analiză plastică, o decriptare a imaginii. Cu ajutorul comunicării vizuale copiii află informații despre 

tehnică, maniera de lucru a artistului, traseele compoziționale etc. 

            Socializarea și descoperirea prin comunicarea cu ajutorul imaginii sunt foarte importante în 

educația vizual plastică. 

            Toate aceste tipuri de comunicare interacționează între ele, nu rămân singulare. Atât în tipul 

obișnuit de comunicare, cât și în comunicarea prin intermediul imaginii ele se întrepătrund, completându-

se unele pe celelalte. 

            În ceea ce privește tehnicile de comunicare, expunerea și dialogul sunt cele mai des uzitate în 

comunicarea prin imagine. 

            Prin expunerea copiii vor afla tot ceea ce este important pentru a înțelege atât lucrarea în sine, 

perioada, și compoziția, cât și problemele legate de contextul istoric. Aici intervine interdisciplinaritatea 

atât de necesară, mai ales pentru orele de educație vizuală. 

            În mod evident dialog simplu sau cel de tip socratic este foarte bine venit. Prin această tehnică de 

comunicare, cu medierea imaginii și cu sprijinul porfesorului, copilul va înțelege foarte bine, de exemplu, 

amestecul otic al culorilor. 

            Este de subliniat faptul că această tehnică de comunicare, cea a dialogului, este utilă și în cazul 

părții practice. 

             Cadrul didactic trebuie să fie în permanență foarte bine pregătit profesional. În acest fel el va putea 

răspunde întebărilor și va putea comunica conținutul imaginilor studiate. Va putea de asemenea să se 

adapteze oricăror situații ce se pot ivi la nivelul comunicării prin imagine. Decriptarea mesajului imaginii 

îi aparține într-o foarte mare măsură profesorului. 

            Copiilor le poate fi trezit interesul față de comunicarea prin imagine apelând la un joc, și anume cel 

al schimbului de roluri – pentru câteva clipe copilul trece în locul profesorului, la catedră. În această situație 

copilul va obține pe lângă problema concretă în fața căruia este pus și o responsabilizare mult mai mare. 

            Se vor alege imagini asemănătoare celor prezentate de cadrul didactic, iar copiii vor încerca să 

comunice informații legate de acea imagine, pe baza cunoștințelor acumulate anterior. 

            Rolul de mediator al unei bune comunicări al profesorului este și de această dată foarte important. 

Cadrul didactic reușind prin competențele sale în cadrul comunicării să vină în sprijinul copiilor. 

            Dacă aceste lucruri se întâmplă într-un cadru precum cel al unui after school, același sistem îl 

comportă și un spațiu muzeal, cu un singur amendament și anume acela că un spațiu muzeal comportă mult 

mai multe exemple de lucrări care pot face obiectul comunicării prin imagine. 

            Multe dintre operele de artă sunt sinteza unor perioade mai vechi, puse în practică în perioada 

modernă, transmițând noi valențe artistico-plastice. 

            Imaginile vizuale și comunicarea prin intermediul acestora este benefică pentru fiecare copil, pentru 

dezvoltarea lui psihică și socială. Cunoscând problematica unei imagini, copilul, viitorul adult va fi mult 

mai receptiv la educația prin intermediul spațiului muzeal. De asemenea viitorul adult va învăța să 

privească arta contemporană, vă încerca s-o decripteze, va putea avea discernământ între ceea ce 

este Kitsch și ceea ce este artă autentică. 

            Noile media oferă și ele posibilități nenumărate în ceea ce privește comunicarea prin imagini. 
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            Așadar comunicarea prin imagine este foarte importantă în educația copiilor.            

            Peste toate acestea Comunicarea prin artă cere însă o condiție esențială: atenția și concentrarea 

asupra ei. 
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VOLUNTARIAT LA GRĂDINIȚĂ 

 

Prof. Înv. Preșc. Retevoiu Ionela 

Grădinița cu Program Prelungit ”Albinuțele”Sector 6, București 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în unitațile școlare. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației, formării profesionale și 

dezvoltarii personale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 

din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, învățăm să 

promovăm într-o formă creativă ideile personale și să luptăm pentru realizarea lor până la final. Așadar, 

prin acțiuni de voluntariat putem dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul înseamnă mai mult decât o simplă activitate, este un complex de provocări, trăiri, 

sentimente, greșeli și reușite, planuri și oameni valoroși, acolo unde ”eu” devine ”noi”! 

Ca urmare a dorinței de a deveni voluntari adevărați, Gradinița ”Albinuțele” a inițiat mai multe 

activități sociale și educative, la care au fost provocați și părintii și preșcolarii. Aceștia s-au implicat cu 

mult entuziasm, au dat dovadă de spirit de echipă, seriozitate, dăruire. 

Scopul acțiunilor noastre de voluntariat este dezvoltarea unor abilități și competențe sociale, ale 

copiilor, cum ar fi solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Voluntariatul ne transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul nostru 

pe care în mod curent nu le vedem pentru că, aparent, nu avem nicio legătură directă cu ele. 

Principalele obiective urmărite in acțiunile noastre au fost: 

• Formarea şi dezvoltarea spiritului civic; 

• Dezvoltarea şi cultivarea valorilor morale; 

• Stimularea potențialului empatic al copiilor; 

• Stimularea creativității și a imaginației; 

Prima acțiune de voluntariat a avut loc in iunie 2018, răspunzând cu ”prezent” la inițiativa organizată 

in parcul ”Cișmigiu” sub numele de ”Copacul cu fapte bune”. Deja celebra inițiativă, se organizează pentru 

strângerea de haine, rechizite, jucării și alimente pentru copiii defavorizați sau din centre de plasament.  

Preșcolarii din grădinița noastră, împreună cu cadre didactice și părinți au mers încărcați cu cele 

necesare copiilor nevoiași în parcul Cișmigiu unde se organizează de fiecare dată această colectare de 

bunuri. Au fost emoționați, încântați, fericiți. Au făcut fotografii, au vorbit despre fericirea și zâmbetele 

copiilor care vor primi lucrurile aduse de ei, despre importanța unei fapte bune, a unei mâini de ajutor 

întinse atunci când este nevoie, fără a aștepta nimic in schimb… 

A fost prima dată când preșcolarii noștri au înțeles că este nevoie sa facem fapte bune, este important 

să fim receptivi la nevoile celor din jur și mai ales că este ușor să întinzi o mâna de ajutor.  

O altă acțiune de voluntariat la care gradinița noastră a participat cu succes, a fost ”Shoebox” o 

inițiativă despre oameni care ajută alți oameni, despre altruism și compasiune. Aceasta s-a desfășurat in 

decembrie 2018, în preajma Crăciunului, când fiecare copil primește ceva. Și aici, copiii împreună cu 

părinții, s-au mobilizat strângând un număr impresionant de cutii cu hăinute, jucării, dulciuri, rechizite etc. 

Cu ajutorul părinților, cutiile au fost duse la un centru de colectare Shoebox, de unde au plecat spre copiii 

din mediul rural din apropierea Bucureștiului, copii care aveau nevoie de ajutor. Ulterior, bisericile din 

zonă au distribuit donațiile spre cazurile sociale deja identificate. 
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Cu această ocazie copiii au învățat să împartă, să cedeze din ceea ce este al lor, altor copii despre 

care spunem noi, ”nu au fost la fel de norocoși ca noi”. 

O importantă inițiativă, de data aceasta organizată in grădinița noastră, a avut loc în decembrie 2018, 

cu ocazia serbării de Crăciun de la grupa mijlocie ”Greierașii”. Deja obișnuiti cu atitudinea de ”voluntar”, 

s-a dorit ”o altfel de serbare”. Fiecare părinte împreună cu copilul a confecționat acasă un obiect, un 

ornament, o jucărie, sau ce și-a dorit, organizând o expoziție cu vânzare a obiectelor. Astfel că, în loc de 

programul artistic obișnuit de serbare, a avut loc un târg de obiecte handmade. La finalul acțiunii, când 

toate obiectele au vost vândute, ne-a vizitat si Moș Crăciun. Plăcut impresionat de fapta noastră, i-a felicitat 

pe copii, pe părinți și pe doamnele educatoare pentru inițiativă. La rândul lor, copiii i-au cântat, i-au dansat 

Moșului, i-au recitat poezii, au simțit emoții împreună, au fost fericiți. 

Banuții strânși au mers către două cazuri sociale din grădinița noastră. Și de data acesta am reușit sa 

dăm o mâna de ajutor, sa împărțim zâmbete, emoții și de ce nu, sa dăm un exemplu și altora, despre ce 

înseamna să îți pese. 

Putem spune că, la Grădinița ”Albinuțele” voluntariatul este o practică, a devenit o obișnuință, însă 

putem sublinia faptul că nu ar fi fost posibil fără implicarea părinților. Am constatat cu încântare că aceste 

acțiuni sunt generatoare de emoții, de anumite stări sufletești, de împlinire, de satisfacție. 

Dacă educația in spiritul voluntariatului începe în familie, (chiar și în formele ei cele mai simpliste) 

și este completată apoi de demersul educaționel formal din cadrul instituțiilor de învățamânt (implicit prin 

educația de tip non formal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societății, de către 

adultul responsabil, capabil de acțiune și schimbare. 

Subliniem aici, importanța și nevoia de implicare a familiei in traseul educațional al copiilor, întrucât 

plecând dintr-un cadru familial centrat pe reușita școlară a copilului, se asigură baza pe care va interveni 

ulterior școala. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experiențe educative – iar 

dacă nu este așa, instituțiile de învățământ, și comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acțiuni de 

educație a părinților și consiliere - școala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, 

capacitatea de inițiativă, angajarea responsabilă în identificarea problemelor comunității și soluționarea 

acestora. 

Așadar, profesorii sunt cei care conduc și orienteaza actele de voluntariat ale elevilor/școlii în 

comunitate și tot ei trebuie să aducă soluții la problemele instituțiilor de învațamânt prin atragerea de 

sponsori/parteneri, demararea de proiecte educaționale, înființarea de asociații de părinți, atragerea de 

fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor, etc. Practicând alături de cadrele didactice 

primele practici de sprijin, de voluntariat, copiii vor realiza tranziția de la școala, la o viață socială activă . 

Posibilitățile de interacțiuni si exerciții de voluntariat în spațiul educațional, pot fi multiple și variate. 

Iar dacă aplicăm o abordare ăpe termen lung, putem observa că, deși vorbim de voluntariat – acțiune ce nu 

urmărește un câștig - beneficiile sunt multiple: o instituție de învățământ care investește voluntari în 

societate, va beneficia în viitor de un spațiu social mai bine dezvoltat, și care îi va garanta condiții mai 

bune de desfășurare a actului educativ, așa cum, o societate care este partener voluntar în educație, va 

dispune mai târziu de generații responsabile și capabile de acțiune, de forță de muncă în raport cu cerințele 

și dezvoltarea socială. 

Rezultatele acestor acțiuni de voluntariat nu sunt temporare și imediate, ci, abordate pe termen lung, 

vizeaza dezvoltarea durabilă atât în spațiul educațional, cât și în cel social. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

Ne dorim în continuare proiecte și acțiuni de acest fel, ne dăm seama că rezultatele noastre au avut 

rezonanță în sufletul copiilor, au ajutat la sudarea colectivului de părinți, legătura dintre cadrele didactice 

și ceilalți parteneri au devenit mai solide, în concluzie, toți participanții au avut de câștigat, mai ales copiii. 
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 Importanța învățământului preșcolar asupra dezvoltării timpurii a abilităților cognitive  

și pre-cognitive a copiilor cu scopul de a motiva familiile să trimită copiii la grădiniță 

 

Prof. înv. preșcolar  Savu Mihaela-Loredana                                                                                            

Grădinița cu Program Prelungit “Lumea Copiilor” Topoloveni 

 

Ciclul preșcolar se referă la un mediu de învățare în care copiii pot beneficia de educație timpurie 

înainte de a începe formarea obligatorie la școala primară. Potrivit cercetătorilor, copiii care au oportunități 

de învățare preșcolară par a avea rezultate academice mai bune. În plus, primii ani de viață sunt 

fundamentali pentru o creștere sănătoasă cognitivă, emoțională și fizică a copiilor, care poate fi susținută 

de educația timpurie a copiilor. 

Fiecare copil trebuie să poată avea acces la vârsta de trei ani la o grădiniţă, însă aceasta nu este 

doar o măsura practică la care apelezi pentru a duce copilul timp de câteva ore, cât ești la serviciu, sau o 

instituție în care cel mic se joacă, doarme, mănâncă și atât. Nu trebuie să privim grădinița nici ca pe un 

mediu agresiv și nociv, în care copilul mai mult se îmbolnăvește, se lovește și se bate cu alți prichindei. 

Acestea sunt temeri frecvente ale părinților și unul dintre motivele pentru care dau copilul cât mai târziu la 

grădiniță sau deloc. Grădiniţa, ca orice altă instituţie educaţională exercită asupra copiilor influenţe 

educative prin modul în care îşi organizează activităţile şi elementele de mediu pedagogic. Aceasta este 

prima treaptă a învăţământului, în grădiniţă copilul învaţă să socializeze, să se integreze într-un grup, să se 

dezvolte socio-afectiv, să-şi dezvolte motricitatea, creativitatea, memoria, gândirea logică. Prin 

desfășurarea diverselor activitățile didactice se stimulează dezvoltarea limbajului, copiii fiind solicitați să 

repete mereu cuvinte noi, să descrie ceea ce au făcut, ce au trăit, să respecte indicațiile oferite de educatoare, 

să precizeze ce au înțeles și ceea ce nu au înțeles, dar și ceea ce vor să afle. 

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau 

orfani, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, 

copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc 

de transport şi copiii de etnie romă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. Chiar dacă 

copiii defavorizaţi au o situație specială, aceştia au dreptul fundamental la educaţie, având caracteristici, 

interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. Referitor la copiii defavorizați putem spune că este 

nevoie de mult exerciţiu din partea copilului şi de multă răbdare din partea părinţilor, educatorilor pentru 

a învăţa abilităţi precum: formularea politicoasă a unei cereri, amânarea unor dorinţe imediate, rezistența 

la nevoia imediată de a se juca, exprimarea adecvată a unei emoţii. Dar, o dată bine construită temelia 

pentru abilităţile ce se dezvoltă în preşcolaritate, se asigură o dezvoltare armonioasă și sănătoasă a 

copilului. 

Rolul grădiniței este de a-i învăţa pe copii cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor 

care îi unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în 

cele din urmă nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii cu 

diverse dizabilităţi, copiii de etnie romă, copiii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar 

cadrele didactice trebuie să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, 

deoarece prejudecăţile unor profesori sau copii pot genera un comportament discriminatoriu. 
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De exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie 

de mult sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Sărăcia şi lipsurile familiilor rome, prejudecăţile care 

persistă în mentalitatea populaţiei, inerţia unor părinţi rromi faţă de perspectivele pe care educaţia le oferă 

copilului şcolarizat, toate acestea contribuie la marginalizarea copiilor rromi, la limitarea accesului la 

şansele egale la care au dreptul toţi copiii. Marginalizarea rromilor merge de la atitudinea mai puţin 

binevoitoare faţă de copii, aşezarea lor mai în spate la lăsarea de izbelişte a claselor şi şcolilor în care învaţă 

copiii rromi. Mulţi dintre copiii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. Discriminarea 

copiilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia, tradiţiile etniei se transformă în cauze principale 

ale abandonului şcolar. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de 

discriminare  prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să 

fie corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile copiiilor. Copiii trebuie pregătiţi să 

înveţe să trăiască şi să interacționeze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen 

care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Instituția de învățământ trebuie să formeze deprinderea preţuirii 

valorilor pluriculturale, ideea că nu există valori superioare sau valori inferioare. Există valori specifice 

care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culturi cu care vin în contact. 

Educaţia pentru diversitate se poate realiza prin toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate 

pot să invite la toleranţă, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. Cadrele didactice trebuie să 

identifice obiective şi conţinuturi care pot promova interculturalitatea, şi să valorifice diversitatea culturală 

din clasa de copii, ca resursă în procesul instructiv-educativ. La nivelul activităţilor extracurriculare, se pot 

organiza activităţi care să implice comunitatea, activităţi în cadrul cărora participanţii să se cunoască mai 

bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente 

culturale şi sărbători locale, înfrăţiri etc). Recunoaşterea, respectul diferenţelor etnice, culturale sau sociale 

şi egalitatea de şanse sunt provocări pentru instituţia şcolară. Directorilor, cadrelor didactice le revin o 

multitudine de sarcini pentru a construi medii şcolare incluzive. 

Grădința reprezintă fundația întregii educații a copilului, este primul mediu ce îi oferă copilului 

posibilitatea de a-şi pune bazele unor cunoştinţe viitoare solide precum alfabetul, culorile, animalele, ţările, 

oraşele, zilele săptămânii. Şi pentru că aceasta este vârsta la care învaţă foarte repede şi foarte uşor limbile 

străine, se poate opta pentru o grădiniţă cu program intensiv de limbi străine. Să nu uităm că trăim într-o 

epocă în care învățarea este un proces dinamic, care începe să se formeze de la vârste din ce în ce mai 

fragede. 
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Școala de acasă – o realitatea provocatoare 

                                                                                                      Prof. Olteanu Stela 

                                                                                                     Liceul Teoretic MARIN PREDA 

Prof.  Înv. Primar şi Preşcolar - Moroşan Carmen-Nicoleta 

Școala Gimnazială nr. 163,  

Calea Giulești, nr 54, București 

 

,,Dascălul este mintea care dezvoltă minţi, este educatorul care se educă permanent, este speranţa 

societăţii noastre. Dascălul este cel care spune: Shov must go on(line)!,,  

                                                                                                                      - Răzvan Curcubătă 

   Învăţarea on-line (e-learning) a devenit o provocare din martie 2020, câştigând din ce în ce mai mult 

teren, în defavoarea celei clasice; un drum nou, bătătorit pe repede-nainte. A fost  bine că s-a-ntâmplat 

aşa? A fost rău? Nu ştim, cert este că a fost o provocare, un prilej de a ieşi din zona de confort, atât 

pentru elevi, cât şi pentru profesori şi părinţi. Pentru a preda on-line, profesorii au fost nevoiţi să studieze 

diverse platforme de învăţare, să creeze materiale specifice acestui mediu nou, de a ţine permanent 

legătura cu elevii şi părinţii, să-şi creeze conturi pe diverse aplicaţii; cu alte cuvinte, să petreacă mult mai 

mult timp on-line. Pentru profesorii şi elevii care provin din zonele defavorizate a fost greu, însă, cu 

siguranţă, soluţii pentru a continua procesul de predare-învăţare-evaluare, s-au găsit. Adevărata problemă 

considerăm că a fost lipsa dispozitivelor, a internetului, şi mai puţin pregătirea actorilor educaţionali 

pentru noua etapă a acestui sistem. Sunt voci care susţin că creativitatea, stimularea şi menţinerea 

interesului elevilor au fost puse la grea încercare. Noi credem că profesorii au fost şi sunt creativi, 

inovativi, dornici de a preda pe înţelesul şi dorinţa elevilor.  

  Învăţarea on-line lasă urme frumoase : 

- dobândirea/îmbunătăţirea competenţelor digitale  

- îmbunătăţirea bazei materiale tehnologice în şcoli (echipamente digitale, platforme)  

- permite învăţarea oricând şi oriunde 

- conţinutul predat este accesibil imediat, uşor de accesat şi vizualizat 

- elevii au devenit mai responsabili, autonomi, mai independenţi, având posibilitatea de a învăţa în 

ritm propriu 

- numărul mare de platforme utilizate, de resurse, face învăţarea mai eficientă, şi, de ce nu, mai 

distractivă 

- permite interacţiunea sincronă şi asincronă între profesor şi elev 

- permite conectarea oricând şi oriunde, independentă de spaţiu şi timp. 

Din nefericire, sunt şi dezavantaje, aspecte încă nerezolvate: 

- inegalitatea resurselor informative pentru elevi şi profesori 

- profesori nepregătiţi pentru a preda on-line 

- lipsa cursurilor specifice de formare on-line pentru profesori şi programe neadaptate 

- lipsa socializării; limitarea interacţiunii sociale 

- feed-back întârziat din partea profesorului (pe platformă) 

- lipsa contactului direct profesor-elev, elev-elev 

- ca şi resursă temporală, pregătirea cursurilor on-line etse mai lungă decât cea a unui curs 

tradiţional, faţă în faţă 
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- timpul petrecut în exces în faţa calculatorului poate afecta vederea etc. 

   În concluzie, învăţarea continuă şi dincolo de pereţii şcolii, cu instrumente digitale potrivite şi 

multă determinare. Să nu uităm, învăţarea este un proces complex, care nu se realizează între ziduri, 

ci în noi înşine.  

Fă-ţi din mediul on-line un prieten pe termen lung, pentru că acesta reprezintă prezentul şi viitorul. 

        

Sursa imaginii: https://unsplash.com/  
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LUDOTERAPIA ÎN RELAȚIA CU COPIII DIN MEDII DEFAVORIZATE 

 

 

Prof. înv. primar Iorgovan Camelia 

Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj, jud. Timiş 

 

O problemă actuală cu care ne confruntăm în procesul educațional este abandonul școlar. Legislația 

este permisivă din acest punct de vedere față de elevii învățământului obligatoriu care profită de acest 

aspect. 

Astfel școala reprezintă un prim mediu organizațional cu care se confruntă copilul și care exercită 

o influență profundă, cu rol facilitator pentru experiențele sociale ulterioare. Studiile de specialitate 

subliniază faptul că prin integrarea copilului într-un grup social, el dobândește abilități în a se raporta la 

ceilalți membri ai grupului, cu care învață să stabilească relații eficiente. În cadrul programului instructiv-

educativ din școală, copilul trebuie să fie cooptat într-un proces de construire sau elaborare a unui 

comportament care să-i permită afirmarea eului prin descoperirea competențelor sale ori prin constatarea 

dificultăților pe care le are de învins. 

După ce am observat că activitatea preferată a copiilor este jocul, am alăturat procesului de 

învățare, jocul, pentru a crea un tip de experiență de învățare. Experiența învățării prin joc poate deveni o 

provocare și poate deschide o întreagă lume de explorare și descoperire. Un mod de a dezvolta simțul 

dorinței și nevoia de învățare la copii este generarea de stimuli față de lucrurile care îi interesează în 

realitate, permițându-le să experimenteze și astfel, procesul de învățare să devină o activitate însemnată 

pentru ei. Combinarea învățării cu jocul este importantă nu doar pentru amuzamentul și plăcerea ce le 

înconjoară, ci și pentru beneficiile pe care jocurile le poartă, și anume că ele pot contribui și aduce o valoare 

suplimentară învățării în sine. 

Nevoile de educație, instruire, formare, socializare și dobândire a autonomiei persoanelor cu risc 

de abandon școlar nu trebuie să sufere amânare. 

Astfel în școală, cu ajutorul învățătorilor, a psihologului școlar și a profesorului itinerant, s-a 

hotărât organizarea unui program de Ludoterapie.  

 

Ludoterapia este un program conceput ca structură interdisciplinară cu conținut specific, astfel 

încât să răspundă cerințelor individuale de dezvoltare a unei personalități apte de a participa activ la viața 

de familie, de grup profesional sau social.  

 

Ludoterapia – caracteristici 

Tot mai mulți consilieri din școlile elementare și terapeuți include în munca lor cu copiii terapia 

prin joc, cunoscută și sub numele de Ludoterapie. Această metodă a fost bine studiată, dovedindu-se 

eficientă în ameliorarea problemelor pe care le au cei mici și ajutând și la îmbunătățirea relației părinte – 

copil. 

Ludoterapia implică jocuri de stimulare a diferitelor funcții și procese psihice, având multiple 

valențe în sfera dezvoltării structurilor psihice ale copiilor cu dizabilități. 

 

Funcțiile esențiale sunt: 

- Funcția de cunoaștere – jocul conduce la descoperirea realității 

- Exercitarea complex, stimulativă a mișcărilor – este demonstrată de jocurile de mișcare, jocurile de 

mânuire  și jocurile sportive 

- Funcția formative – educativă devenind un instrument de educare intelectuală și morală 

 

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

343  

Funcțiile secundare sunt reprezentate de: 

- Funcția de echilibrare și tonifiere – jocul devine o activitate de recreere 

- Funcțiile caracteristice și proiective – scot în evidență caracterul compensator al jocului 

 

Programul se desfășoară pe toată durata anului școlar, o oră pe săptămână. 

 

  Parteneri:  - învățătorii claselor primare 

 - Psihologul școlii 

 - profesorul itinerant 

 

Obiective: 

1. Stimularea autocunoașterii, cunoașterii celorlalți și a mediului înconjurător 

2. Stimularea și dezvoltarea capacităților psiho-individuale în vederea adaptării la mediu 

3. Formarea unor abilități manual și a unor deprinderi practice – aplicative 

4. Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social 

 

Activități: 

a) Stimularea autocunoașterii, cunoașterii celorlalți și a mediului înconjurător prin: 

- Jocuri pentru dezvoltarea sensibilității vizuale (“Recunoaște obiectul”, “Găsește diferențe dintre 

obiecte” 

- Jocuri pentru dezvoltarea sensibilității auditive (“De unde se aude?”, “Graiul animalelor”) 

- Jocuri pentru dezvoltarea sensibilității olfactive (“Ce miroase așa?”) 

- Jocuri pentru dezvoltarea sensibilității gustative (“Ce gust are?) 

- Jocuri pentru dezvoltarea sensibilității tactil-kinestezice (“Trăistuța fermecată”) 

b) Stimularea și dezvoltarea capacităților psiho-individuale în vederea adaptării la mediu prin: 

- Jocuri de dezvoltare a reprezentărilor vizuale (“Ce obiect a dispărut?”) 

- Jocuri de stimulare a gândirii, memoriei, imaginației atenției, limbajului 

b) Formarea unor abilități manual și a unor deprinderi practice – aplicative 

-     jocuri de manipulare , de îndemânare, jocuri de construcție, jocuri de modelare etc. 

      c) Formarea conduitelor independente pentru integrarea în plan social prin: 

-     Jocuri de stimulare și dezvoltare a diferitelor tipuri de comunicare (mimico-gestuală-verbală) 

-     Jocuri de ritm și mișcare 

-     Jocuri de socializare 

-     Jocuri de stimulare și corectare a unor comportamente 

 

Indicatori de realizare: 

- Chestionare aplicate elevilor 

- Feedback din partea învățătorilor privind procesul de dezvoltare personal al copilului, precum 

ameliorarea comportamentului  sau a eventualelor dificultăți de învățare pe care le-au avut acești 

copii 

- Feedback din partea părinților∕ tutorilor legali privind schimbările pe care le-au observat la copii 

de când au participat la acest program 

 

Instrumente de evaluare: 

Analiza documentelor: proceselor verbale, chestionare și feedback-uri 
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Concluzii: 

Jocul este principalul mijloc de comunicare și relaționare al terapeutului cu copiii cu risc de 

abandon școlar. Prin joc copilul se dezvoltă armonios, cunoscând universal înconjurător, acesta 

socializează și se integrează în grup. Jocul este activitatea ce solicită capacitatea psihomotrică în totalitate. 
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Faptele bune și frumusețea oamenilor 

Erimia Luminița 

Școala Gimnazială,, Ștefan cel Mare “Alexandria 

 

 Motto:  

O faptă bună, o rază de speranță, o șansă a vieții! 

Elev: Crăiță Cristian-Alexandru, clasa a VI- a B 

 

 O faptă bună este o faptă făcută din suflet, o faptă bună este făcută din bunătate nu cu un anumit 

scop! 

    Lumea este plină de oameni care pot face fapte bune, însă tot mai puțini fac astfel de fapte. 

  Există persoane care vor fi mereu alături de noi, există persoane pentru care o faptă bună este un 

lucru important, indiferent cât de mică ar fi acea faptă. 

 Faptele bune trebuie să le facem în fiecare zi prin modul în care gândim, dar și prin acțiunile 

noastre. 

 Fapte bune putem să facem în fiecare zi, fie că ne referim la o vorbă bună, un gest frumos, un gând 

sau o intenție pentru cei dragi sau pentru oamenii pe care de- abia îi cunoaștem. 

 Când facem fapte bune sau acte de bunătate, nu doar că îi ajutăm pe cei din jurul nostru, ci ne 

ajutăm și pe noi înșine. Făcând fapte bune reușești să te simți mai bine să îți faci inima fericită cu adevărat. 

 Într-o lume aglomerată și plină de probleme trebuie să facem fapte bune cât de des putem. 

 De multe ori în magazinele, în care megem, pot fi observate cutiuțe pentru donații de bani  pentru 

anumite campanii sau cauze sociale pentru care se face colectare de fonduri sau care au imaginea unei 

persoane ce necesită ajutor. O faptă bună este sa donăm bani unei astfel de asociații sau persoane care se 

află într-o situație dificilă chiar dacă nu este vorba despre o sumă foarte mare. 

 O altă faptă bună pe care o putem face este să vizităm sau să sunăm o persoană în vârstă, pentru 

ca aceasta să nu se simtă tristă sau singură. 

 Când suntem într-un magazin și cineva are nevoie de câțiva bănuți să plăteasca la casă 

cumpărăturile putem ajuta acea persoană să le plătească. 

 Este foarte bine să ajutăm familiile nevoiașe cu o pungă cu măncare si necesități.Sigur acele familii 

vor aprecia gestul tău! 

 O faptă bună este și aceea de a participa la campaniile organizate cu scopul de a dona haine și 

jucării copiilor neajutorați, de a ne implica în acțiunile de ecologizare a mediului înconjurător, de a oferi 

cuiva locul nostru în mijloacele de transport în comun. 

 Dacă observăm un bătrîn la trecerea de pietoni pe scări sau în stația de autobuz îl putem ajuta să 

traverseze sau să urce mai repede scările sau în autobuz. 

 În drum spre școală putem cumpăra un covrig pentru un om cu posibilitați financiare reduse. Sunt 

foarte mulți oameni care nu au bani să își cumpere mâncare. Spre exemplu :eu am oferit un pahar de ceai 

cald unei doamne cu posibilitați financiare reduse într-o seară foarte friguroasă în această toamnă. 

 Când intrăm într-o clădire, putem ține ușa pentru o persoană, indiferent dacă cunoaștem sau nu 

acea persoană. 

 Atunci când vrem să intrăm într-o încăpere și cineva vrea să iasă lasă-l întâi pe el să iasă și apoi 

intră tu! 

 Când o persoană vorbește cu tine, nu o întrerupe și implică-te în discuție! Cel cu care porți discuția 

se va simți mult mai bine. 

 Nu este greu și nu ne costă timp sau bani să oferim un compliment unei persoane! 
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 Dacă întâlnești pe stradă un om care te întreabă unde este o anumită locație, îndrumă-l spre locația 

respectivă. 

 Este bine să ajutăm persoanele bătrâne care transportă ceva greu! 

 Putem face o surpriză părinților noștrii, făcând cumpărăturile deoarece ei nu au avut timpul necesar 

să le facă. 

 Atunci când o persoană trece printr-un moment dificil, putem să îi oferim un cadou, astfel încât 

acea persoană să treacă peste momentul dificil. 

 Bucură-te pentru cei din jur atunci când au rezultate bune! 

 Atât cât poți oprește-te și ajută întotdeauna pe cineva! 

 Făcând o parte din aceste lucruri vei observa că bunătatea ta îi va face și pe ceilalți să fie mai buni, 

de asemenea, nu doar persoana pentru care faci o faptă bună se va bucura, ci îți faci și ție un bine întrucât 

îți vei bucura sufletul.  

 Încearcă să fii mai bun, fă tuturor ziua mai bună! 

 Dacă ar fi să schimb ceva, în lumea asta, mi-aș dori ca orice om să facă o faptă bună pe zi, astfel 

lumea ar fi mai bună și toți copiii ar fi fericiți și împliniți sufletește alături de părinții lor!  
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Rolul acțiunilor de voluntariat 

 

Prof. înv. primar, Moise Ionela Mariana 

Școala Gimnazială Nr.1 Putineiu 

 

 Activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi 

este voluntariatul. Mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă munca 

neplătită a unor oameni. Însă, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre 

noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce priveşte 

resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri, materiale dar și timp atunci când, de exemplu, 

ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de 

noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Acesta nu impune o anumită vârstă, putem fi voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

 În ultimul timp a cunoscut o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

aceste acțiuni putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o 

activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și 

formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 

muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, 

curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți 

să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putem să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le are și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență 

profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

348  

Bibliografie 

 

✓ Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi Allavida, 2003, Tendinţe ale comportamentului 

filantropic în România: donatori individuali şi companii, Asociaţia pentru Relaţii Comunitare şi 

Allavida, Cluj-Napoca.  



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

349  

DEZVOLTAREA PERSONALA ȘI IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

PENTRU EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ 

 

                                                                              Înv. Pauliuc Andreea Ioana 

                                                                              Şcoala Gimnaziala Nr.1 Putineiu 

   

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor 

care elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se 

situează implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi 

profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, 

focalizate pe tematica strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală 

şi informală. 

Voluntariatul este una dintre sursele în care îţi poţi dezvolta abilităţile conversaţionale, poţi 

cunoaşte oameni noi şi, în plus, poţi participa la diferite evenimente care te vor ajuta să îţi îmbogăţeşti 

cultura generală. Deşi nu este un job plătit, voluntariatul îţi aduce numeroase beneficii şi poţi mereu să 

găseşti o acţiune în care să te implici, întrucât voluntari se caută mereu în toate domeniile posibile. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, 

de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui 

parteneriat între școala în care profesez și o școala pentru copii cu CES, la care am participat în calitate 

de profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumpărat mici 

cadouri pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea  unor agenți 

economici din zonă.  

Avantajele voluntariatului:  

Graţie implicării tale în diverse proiecte şi activităţi împreună cu alţi voluntari te vei confrunta cu 

situaţii şi probleme care te vor ajuta să dobândeşti noi abilităţi. În plus, vei învăţa cum să reacţionezi 

când eşti pus în faţa unor întâmplări mai puţin obişnuite.  

Dezvoltarea personală prin voluntariat include activităţi şi experienţe prin intermediul cărora îţi 

vei îmbunătăţi calitatea vieţii şi vei contribui într-o mică sau mare masură la schimbarea vieţii altor 

persoane, prin implicarea ta în proiectele desfăşurate. 

Competenţe obţinute în urma voluntariatului: 

Prin intermediul voluntariatului poţi dobândi competente în ceea ce priveşte comunicarea, în 

limba maternă sau într-o altă limbă, atât cu beneficiarii, sponsorii, cât şi cu mass-media sau 

personalităţile publice. De asemenea, vei învăţa tehnici de negociere, de cooperare şi vei învăţa să îţi 

asumi responsabilităţi, să gestionezi conflicte şi să lucrezi contratimp. În plus, voluntariatul te învaţă ce 

înseamnă munca în echipă şi comunicarea interculturală. 

      Totodată, mulţumită voluntariatului îţi vei perfecţiona tehnicile de redactare de documente, vei afla 

cum se scriu proiecte, dar vei avea şansa să înveţi şi noţiuni de contabilitate primară sau gestionare de 

fonduri. În plus, pentru că, în prezent, se pune accent pe imagini şi pe comunicare în mediul virtual, te 

http://www.imparte.ro/Voluntariat
http://www.imparte.ro/Stiri-si-evenimente-caritabile
http://www.imparte.ro/Voluntariat/Activitati-de-voluntariat
http://www.imparte.ro/Voluntariat/Articole-voluntariat/Crezi-in-dezvoltarea-personala-Vezi-care-sunt-beneficiile-aduse-de-voluntariat-360.html
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vei familiariza şi cu diverse tehnologii moderne. 

        Întrucât vei intra în permanenţă în contact cu oameni din diverse medii sociale, vei reuşi să te 

adaptezi şi să dezvolţi noi atitudini faţă de cei din jur, dar şi faţă de mediul înconjurător. 

        În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatiehttp:/amelie.ro/carierista/importanta-voluntariatului
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Dovezi de bunătate și dărnicie la  

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”din Tîrgu-Mureș 

 

prof. înv. primar Sebesi-Sütö Ștefan-Mihai 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul”, Tg-Mureș 

 

Motto: 

 Una din marile mulțumiri ale vieții e să te știi om bun. 

                                       Ioan Slavici 

 

 Ca în fiecare an, elevii Școlii Gimnaziale „Mihai Viteazul” din Tîrgu-Mureș participă cu deosebit 

interes la activitățile implementate la nivelul programului SNAC, și nu numai, prin care își aduc aportul 

pentru ceea ce determină construirea unei societăți mai unite prin gândul bunătății sufletești, îmbrăcând 

haina donațiilor spre diferite cămine de vârstnici sau case de copii, legume, fructe, jucării, articole de 

îmbrăcăminte, ba chiar și cărți, întrucât, după cum bine spune o vorbă, dar din dar se face rai. 

 În astfel de momente, de la mic la mare, de la boboc la viitor absolvent al ciclului gimnazial, orice 

participant la astfel de evenimente ajunge să se dezică de fățărnicie, de materialism și mândrie și își 

canalizează energia spre acea calitate ce ne definește pe fiecare în parte, bucuria de a oferi bucurie deoarece 

totul pălește în fața renunțării la prerogativele individualismului ce pare să caracterizeze din ce în ce mai 

mult timpurile actuale. În astfel de momente râuri de zâmbete apar în pragul porții școlii, de la primele ore, 

imprimând zilei o particularitate aparte. Pe măsura derulării proiectelor, dascăli implicați prezintă copiilor, 

cu prilejul orelor de dirigenție, educație civică sau dezvoltare personală, imagini și alte materiale cu 

caracter socio-educativ, referitoare la diferitele categorii de oameni aflați în dificultate și-i îndeamnă pe 

elevi la regăsirea simțului moral-civic, la dezvoltarea sentimentului compasiunii și dorința de întrajutorare, 

hotărând împreună să doneze tot ceea ce au adunat în plasele lor pline de emoție și entuziasm. 

 Căldura sufletelor copiilor este transmisă mai departe celor vizați, sărmani vârstnici sau copii 

pentru care fiecare fruct, legumă sau gând bun devine o dovadă de iubire și compasiune, atribute ale unui 

viitor în care credem cu tărie. Nimeni nu poate produce o schimbare de unul singur, de aceea astfel de 

acțiuni colective, organizate din timp la nivelul întregii școli, ascund, asemeni unui aisberg, semnificații 

mai profunde decât ceea ce ni se dezvăluie privirii, fiind, în fond, pilonii personalității adulților de mâine. 

 Se cuvine, prin această cale, a le mulțumi celor părtași, părinți și elevi deopotrivă, fără de care nu 

ne-am regăsi în această lume, mai ales prin prisma profesiei alese și asumate. A fi dascăl înseamnă mult 

mai mult decât predarea unor conținuturi, prespupunând o apropiere decisivă de cei care de mâine pot 

reconfigura spre un traiect mai bun mersul caracteristic ai societății. A fi dascăl înseamnă a te transpune, 

părticică cu părticică, în structura interioară a elevului, lăsându-i drept moștenire experiențele pe care ai 

reușit să i le oferi de-a lungul anilor. Mai mult, a fi dascăl semnifică dorința de a contura individualități 

prin prisma comuniunii, dărniciei și încrederii în propria reușită, dar, înainte de toate, a fi dascăl reprezintă 

o șansă spre un viitor mai bun drept pentru care bunătatea și dărnicia dezvăluie cele mai însemnate principii 

pe care personalul școlii împreună cu elevii tuturor claselor încearcă să le transpună în viața de zi cu zi. 
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UN PROIECT – O FAPTĂ BUNĂ 

 

PESCARU IRINA – Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, București 

CREȚ ILEANA - Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, București 

 

Cu ceva timp în urmă, am realizat împreună cu o colegă de la o școală din sector unul dintre cele 

mai dragi proiecte educaționale, de care ne amintim cu toată plăcerea, atât noi, cadrele didactice, cât și 

elevii. Proiectul s-a intitulat “PRIETENI BUNI, GÂNDURI BUNE, FAPTE BUNE” și a avut ca motto 

următoarele versuri, pe care elevii au dorit chiar să le memoreze: 

”Fii atent la gândurile tale, 

Pentru că ele vor fi cuvinte. 

Fii atent la cuvintele tale, 

Pentru că ele vor fi fapte. 

Fii atent la faptele tale, 

Pentru că ele vor fi obiceiuri. 

Fii atent la obiceiurile tale, 

Pentru că ele vor fi caracterul tău. 

Fii atent la caracterul tău, 

Pentru că el va fi destinul tău.” 

Proiectul și-a propus o temă pe cât de simplă, pe atât de frumoasă și de ofertantă: stabilirea unor 

raporturi  de prietenie şi colaborare între elevii din colectivele celor două clase. Argumentul ce a stat la 

baza întregului demers a fost că elevii erau de aceeaşi vârstă, învăţau la şcoli din acelaşi cartier, unii dintre 

ei se cunoșteau de la activităţile extraşcolare pe care le desfăşurau. Munca celor două învăţătoare a 

contribuit la îmbunătăţirea calităţii educaţiei, la o cunoaştere reciprocă a elevilor, a pasiunilor acestora, a 

rezultatelor la învăţătură, la concursuri şcolare. Elevii au fost încurajaţi să gândească pozitiv, să îşi exprime 

sincer şi deschis gândurile, părerile, să se împrietenească, să-şi împărtăşească experienţe, comunicând în 

forme variate. Totodată, proiectul a oferit cadrelor didactice implicate posibilitatea unui schimb de bune 

practici, lucrând pe materiale concrete, palpabile, ca rezultate ale muncii la catedră.  

Așadar, în linii mari, proiectul și-a propus promovarea dialogului şi a comunicării între elevii din cele 

două şcoli, dezvoltarea relaţiilor de cooperare şi colaborare între cadrele didactice din cele două unităţi 

şcolare, precum și valorificarea cunoştintelor dobândite şi legarea de prietenii. Obiectivele au fost 

îndeplinite cu succes: creşterea autonomiei acţionale, ca urmare a asumării personale a unor sarcini şi 

iniţiative legate de integrarea  în cele două colectivităţi; consolidarea deprinderilor de comportare 

civilizată; cultivarea vorbirii adresative, reproductive, a dialogului în comunicare; stimularea gândirii 

creative, dezvoltarea gândirii critice a elevilor prin utilizarea metodelor activ – participative folosite de 

învăţătoare, în activităţile comune; stimularea iniţiativei şi a creativităţii prin jocuri didactice; realizarea 

unor expoziţii, panouri cu lucrările elevilor; încheierea  unor acorduri de parteneriat cu instituţii publice.  

Materialele folosite au fost foarte diverse, adecvate temelor abordate: tablete, telefoane, laptop, 

imprimantă, cărţi, pliante, reviste, diplome, desene, panouri, diverse site-uri educaționale.  

Elevii au participat cu interes la diverse activități de tip şcolar şi extraşcolar  realizate prin: concursuri 

şi jocuri, observări/convorbiri, experimente/investigaţii, acţiuni practice, plimbări, excursii, drumeţii, 

jocuri de rol, distractive, de mişcare. Au fost antrenați în discuţii, activităţi individuale: confecţionarea de 

pliante, felicitări, suvenire; activităţi comune: vizite, excursii, lecţii demonstrative, jocuri sportive şi 

recreative, organizarea unei expoziţii cu lucrări confecţionate individual şi colectiv, schimb de bune 

practici. 
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Îmi place să primesc, dar și să dăruiesc! 

 

Ciorogar Maria Reghina 

 Grădinița cu P.P. Piticot Dej 

 

 Încă de la grădiniță copiii trebuie implicați în diverse activități pentru construirea spiritului civic 

și de solidaritate. Implicarea lor ca beneficiari sau învățăcei în activitati de voluntariat desfășurate de cei 

mari este extrem de valoroasă pentru dezvoltarea lor ca oameni responsabili. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă 

muncă neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de 

exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a 

lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu 

uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori 

un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, 

antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. 

                De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și 

domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea 

tinerilor și a copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în 

nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , în 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

                  În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un 

impact major asupra evoluției societății. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În activitățile desfășurate în cadrul săptămânii ,,Școala altfel” am observat că cea mai împlinită este acea 

zi în care am reușit să aducem un zâmbet pe chipul unor copii, prin efortul comun al educatoarelor, copiilor, 

părinților, comunității, prin care i-am învățat pe copii importanța gestului de a dărui. 
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Deci, ziua de vineri, 9 mai, a fost o zi specială, intitulată „Îmi place să primesc, dar și să 

dăruiesc”,  în care am pus bazele unui parteneriat de voluntariat cu o fundație ce stă în sprijinul copiilor 

nevoiași, Centrul de zi ,,Copilul și familia”, la inițiativa unei foste colege, care este voluntar activ al acestei 

asociații. Împreună cu părinții am făcut pachete  cu haine, rechizite, alimente, jucării și ne-am deplasat la 

centru pentru a le dărui acelor copii dar și acei copii au dăruit câte o felicitare, talismane etc. create  de ei. 

Bucuria a fost atât de mare încât nu poate fi descrisă în cuvinte.  

Prin specificul muncii noastre, îi învățăm pe copii să fie buni, să-i respecte pe cei din jur, să ajute, 

să trăiască în armonie unii cu alții. Și pentru a ne realiza scopul avem activități specifice, cuprinse în 

curriculum, conform particularităților de vârstă ale copiilor (povestiri, lecturi după imagini, prezentări PPT, 

jocuri de rol, convorbiri etc), dar  cred că e nevoie să punem în practică tot ce am învățat la activități. La 

această vârstă, copiii se despart cu greu de hăinuțele și jucăriile lor, de aceea le-am cerut părinților să ne 

fie alături, să le explicăm împreună că alți copii au nevoie de ajutorul nostru. Părinții au îmbrățișat imediat 

această idee și s-au implicat activ și afectiv în realizarea ei, alături de copii:  au colectat hăinuțe și jucării, 

le-au ambalat în cutii, au scris numele copiilor pe ele, au transmis mesaje pentru acei copii.  Unii părinți 

au donat și alimente, care cu siguranță  au fost binevenite. A fost muncă în echipă. A fost o simplă acțiune 

de voluntariat, care a pornit din suflet și a alinat suferința altor suflete, cu un simplu gest de dăruire, dar 

deseori, antrenați în tot felul de treburi cotidiene, în rutina zilnică, uităm cât de important este  pentru 

sufletul nostru și al celor din jur, să  facem un bine, să ajutăm, să dăruim un zâmbet, să arătăm că ne pasă. 

Cu siguranță, vom reveni cu alte astfel de acțiuni în care copii, părinți, educatori, să fim parteneri în 

promovarea întrajutorării comunitare. 

Suntem un colectiv  cu un personal foarte inimos, educatoare, îngrijitoare, administratoare, 

asistenta, care de foarte multe ori ne-am implicat în activități de voluntariat și am sărit în ajutor atunci 

când timpul ne-a permis. De-a lungul anilor am făcut multe astfel de activități în care i-am implicat pe 

copii și pe părinți și cred că toți am avut numai de câștigat din aceste lucruri. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă imensa 

răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. Aceste 

valori morale încercăm să le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în cadrul 

activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. Cadrele didactice care îşi 

iubesc meseria, îi vor învăţa pe copii să iubească ... să înveţe. În cadrul acestor activităţi, copiii au 

asimilat informaţii, au reţinut gesturi, comportamente, au observat modele pe care mai târziu vor încerca 

să le imite. Prin aceste activităţi, am încercat acumularea unei experienţe de viaţă a copiilor. Ei au 

acumulat informaţii, au învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor experienţe variate ei îşi 

vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona la nevoile 

semenilor. 

 Ar trebui să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă 

bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea 

la copiii de vârstă preşcolară, a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca 

individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi 

provocările umane. În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru 

activităţi care să le facă bine din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 
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Oameni pentru Oameni 

                                      Papa Mariana 

Grădinița cu P.N. Nr. 3 Otopeni/Ilfov 

  

            Să fii voluntar înseamnă să ai un sentiment de împlinire inegalabil,  să ai realizări,  să ai 

provocări. Voluntariatul  îți sădeste în suflet multe valori,  îți oferă șansa de a te descoperi sau 

redescoperi. Te învață că simplitatea este cea de care depinde cu adevărat fericirea dar și că trebuie să fii 

curajos pentru a trăi viața în adevăratul sens al cuvântului.Acei oameni care nici măcar nu mai îndrăznesc 

să spere la un cadou, te schimbă, își lasă amprenta asupra ta. 

Se spune că orice success, orice realizare începe printr-un simplu pas făcut. Trebuie doar să ai 

voință și ambiția de a realiza, schimbă ceva pentru ține și societatea în  care trăieșți.  Voluntariatul oferă 

câștiguri nebănuite. A încerca să contribui la progresul celor din jurul tău fără a obține beneficii 

materiale, având că unică recompensă o mulțumire sufletească foarte puternică. Entuziasmul și euforia 

oamenilor mulțumiți îți năpădește sufletul. În spatele fiecărui chip afli câte o poveste. Cu cât afli 

poveștile de viață ale unor oameni, cu atât mai mult te determină să ai momente de reflecție asupra vieții 

tale de până acum și asupra anilor ce urmează.  E incredibil câtă putere îți dau pentru a-ți schimba 

perspectiva asupra unor lucruri la care nu medităm de obicei.  

Când eșți voluntar te maturizezi fără să-ți dai seama, ți se deschid ochii iar viziunea asupra lumii 

este mai largă. Realizezi că poți să faci față multor probleme și să duci la bun sfârșit ceeea ce ți-ai propus. 

Doar atunci când înveți să dăruiești, poți spune că eșți un om împlinit.  

 

“Lucrurile nu sunt greu de făcut. Greu este să te pui în starea de a le face.” 

-Constantin  Brâncuși- 
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TRENULEŢUL  FAPTELOR  BUNE  ÎN ACTIVITĂŢILE ŞCOLARE 

 

Prof.înv.preşc. Vrîncianu Georgiana-Maria 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Bârsăneşti/ Bacău 

 

Pentru noi, trenuleţul faptelor bune este atât o extensie a lecţiei de Educaţie Civică în care am 

vorbit despre bunătate, dar și un calendar de Advent, o formă de a întâmpina Crăciunul prin fapte bune. 

Așadar, m-am gândit ca, începând din primele zile ale lunii decembrie până la vacanță, să alcătuim o 

ghirlandă a faptelor bune pe care copiii le-au făcut în şcoala online. 

Primul pas este acela de a stabili ce înseamnă fapte bune, altfel spus ce acțiuni ale copiilor vor intra 

în această categorie. Sau, poate este mai simplu să stabilim ce nu vom considera fapte bune, deși sunt 

lucruri pozitive. Spre exemplu, rezolvarea unor sarcini de lucru, tema acasa (în această perioadă când 

activităţile se desfăsoara online) nu va fi considerată o faptă bună deoarece este o obligație, o 

responsabilitate școlară. Așadar, ce înseamnă o faptă bună? O faptă bună este atunci când oferi ajutorul 

cuiva (solicitat sau nu), când faci ceva din proprie inițiativă fără să aștepți o recompensă. Când arăți 

compasiune, amabilitatea sau generozitate față de cineva. Și lista poate continua cu sugestii ale 

copiilor.Bineînțeles că se iau în considerare nu doar gesturile de bunătate arătate celorlalți, ci și cele primite 

din parte colegilor. Astfel, un copil poate să evidențieze comportamentul propriu sau pe cel al unui coleg. 

Ne dorim ca, în timp, aceste gesturi, acțiuni care dovedesc bunătate, să devină obișnuințe, elemente 

prezente permanent în comportamentul copiilor. Ideea de a evidenția aceste trăsături pozitive poate fi 

aplicată în orice moment al anului, dar, cu siguranță, impactul este mai mare în această perioadă 

premergătoare Crăciunului. 

Pentru definirea conceptului putem apela la povești cunoscute de copii. Ele prezintă personaje care, 

prin comportamentul lor, au devenit adevărate simboluri, embleme pentru anumite trăsături morale. Spre 

exemplu, Pinocchio este un mare mincinos, Cenușăreasa este bună și miloasă, în timp ce mama vitregă 

este foarte rea, iar D-l Goe întruchipează perfect lipsa de respect. Sarcina de lucru poate consta în gruparea 

personajelor în două categorii – personaje pozitive, personaje negative –cerându-le copiilor să explice 

motivul pentru care au încadrat un personaj într-o categorie sau în alta. De aici putem desprinde trăsăturile 

morale despre care vom vorbi pe parcursul lecțiilor viitoare. Totodată, se va sublinia ideea că trăsăturile 

morale, spre deosebire de cele fizice, sunt vizibile în faptele, comportamentele, cuvintele, atitudinile 

personajelor în cazul textelor, a persoanelor în viața reală.După ce se  clarifică semnificația primului 

concept, se trece la abordarea trăsăturii morale care face subiectul lecției – bunătatea și opusul acesteia, 

răutatea. 

Fiind în prag de sărbătoare am ales ca text-suport ”Legenda lui Moș Nicolae”. Povestea poate fi 

introdusă prin intermediul unui exercițiu care le cere copiilor să deseneze o persoană pe care ei o consideră 

bună, urmat de discuții privind alegerile făcute. După citirea poveștii, discuțiile se vor axa pe faptele 

personajului, fapte care relevă principala calitate a acestuia – bunătatea. 

Pentru a înţelege mai bine şi a face cunoscute faptele bune de copii,se pregatesc  imagini cu 

tematică de iarnă și de Crăciun, câte una pentru fiecare zi de școală. Ele vor fi  încarcate în fiecare zi pe 

google clasroom. În acest caz se va obține trenuleţul faptelor bune. Important este ca ea să fie la îndemâna 

copiilor pentru a nota fapte bune pe spațiul alb de pe ea. Completarea se poate face atât pe parcursul zilei, 
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în pauze, sau la sfârștul acesteia. Copiii vor nota pe scurt fapta bună săvârșită în acea zi și se vor semna si 

o vor incarcă pe classrom. Vom vorbi la final despre faptele bune ale clasei noastre pentru a nu crea 

competiție între copii și riscând să transformăm activitatea într-un concurs sau o vânătoare de laude. 
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ROLUL, IMPORTANŢA ŞI EFECTELE PARTENERIATELOR EDUCAŢIONALE 

REALIZATE ÎN COLABORARE CU  

INSTITUŢIILE COMUNITARE  

 

                                                                    Prof. Înv.primar Purice Mihaela  

Şcoala  Gimnazială ,, Răducanu Rosetti ,, Căiuți , Jud.Bacău  

 

              

            MOTTO- ,, Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm !,,  

                                                                                                                    ( Victor Hugo ) 

 

 Copilul plecat din sat, peste ani şi ani, se întoarce către locul natal ca spre un paradis regăsit. Se 

întoarce către părinţi ori către amintirea lor ,se întoarce lânga  lumea veche şi nouă, unde-şi caută  

clipa de linişte.  

             Se spune că „veşnicia s-a născut la sat”. Ea reprezintă ceea ce înseamnă să fi român şi 

atunci când uiţi acest lucru e bine să te întorci la locul de unde ai plecat ,la sat. 

            "Dacă n-ai trecut, n-ai cum să ai viitor". Şi tot ceea ce a fost,  toată istoria, toate durerile şi 

bucuriile, toate victoriile şi eşecurile, toată lacrima şi tot surâsul, toată viaţa de până acum ne 

"leagă" să nu uităm locul.Suntem datori  să ne recuperăm ,să păstrăm şi să transmitem obiceiurile. 

 Datinile şi obiceiurile sunt însăşi viaţa în derulare, ele pecetluiesc un popor, o lume şi îl 

racordează la "ceea ce este dincolo de lume.,, 

      Spiritul comunitar, cooperarea, buna convieţuire, respectul pentru tradiţie, capacitatea de 

dezvoltare comunitară prin atragere de investiţii, toleranţa sunt valori europene ale satului 

românesc dar  ,,cea mai aleasă podoabă a unui popor este educaţia”. 

   În anii școlari trecuți am desfășurat proiectele educaţionale  ,,Satul meu” şi ,,Datina –zestre de 

aur’’ considerând că necesitatea  desfășurării acestor  proiecte este impusă de nevoia educării  

atitudinii de respect  faţă de tradiţiile româneşti şi valorile satului natal. Tocmai pentru că datinile 

şi obiceiurile sunt comoara sufletească a  poporului nostru şi păstrează legătura dintre trecut-

prezent-viitor,conştiente de  frumuseţea  şi  importanţa  acestei zestre sufleteşti ,precum şi de rolul 

şcolii în  formarea generaţiilor următoare ,am elaborat proiectele menționate mai sus pentru a 

stimula cunoașterea,preţuirea , păstrarea şi transmiterea lor generaţiilor  următoare prin activităţi 

atractive specifice vârstei  de  care să-şi amintească cu drag. 

Partenerii implicați în aceste parteneriate  sunt atât comunitatea locală , părinţii, profesorul de 

limbă engleză  cât și  preotul satului.   

Importanţa ,rolul şi efectele derulării acestor parteneriate sunt deosebite pentru că răsunetul şi 

ecoul pe care îl produc ,atât în localitate  dar și în afara ei, au o rază mult mai mare de cuprindere.  

   Proiectul ,,Satul meu’’prin activităţile propuse (concursuri de creaţie plastică sau literară- 

descrieri literare în versuri sau proză,concurs de machete ,etc.) are rolul de  a-i determina pe elevi 

să caute , să întrebe pe oamenii mai vârstnici despre tradiţii, port, obiceiuri,să  colecteze materiale 

documentare despre satul lor și elemente culturale specifice locului natal ,să prelucreze aceste  

informaţii în vederea realizării unei broşuri şi a unei machete a satului natal  dar şi dezvoltarea 

creativităţii ,imaginaţiei elevilor, de a pune în practică cunoştinţele teoretice asimilate în cadrul 

diferitelor discipline. 

   În cadrul proiectului  ,,Datina-zestre de aur’’, prin activităţile propuse (şezători cu temă,referate 

realizate de elevi,) recital de  colinde ,cântece şi versuri tematice (în limba româna și limba 

engleză) precum şi prezentarea        unor creaţii proprii (poezii) ale elevilor, prezentarea unor 

opere  inspirate din folclorul naţional, recitarea  unor poezii  reprezentative eminesciene inspirate 

din folclorul naţional, concursuri  de creaţie literară sau de desene ,oferirea unor ajutoare 

materiale (alimente și haine)  procurate cu sprijinul părinţilor şi a altor oameni cu suflet mare, 
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toate aceste activități au ca scop stimularea ,cunoaşterea,preţuirea , păstrarea şi transmiterea lor 

generaţilor  următoare prin activităţi atractive specifice vârstei  de care să-și amintească cu drag . 

  Rolul deosebit al acestor proiecte reiese din obiectivele specifice : 

Obiectivele specifice ale acestor proiecte sunt: 

a)privind elevii : -stimularea elevilor pentru : 

 -colectarea de materiale documentare despre satul lor şi elemente culturale specifice locului natal 

precum și  prelucrarea  acestor informaţii în vederea realizării unei broşuri; 

-poziţionarea  instituţiilor  importante ale satului şi  a capacitaţii de a realiza macheta satului ;  

-prezentarea  unui  costum popular şi a  obiectelor  tradiţionale specifice zonei; 

-stimularea  elevilor pentru cunoaşterea ,preţuirea , păstrarea şi transmiterea  generaţiilor  

următoare  a valorilor materiale şi spirituale ale satului natal; 

-încurajarea elevilor pentru dezvoltarea creativitătii,originalităţii şi imaginaţiei ; 

-stimularea elevilor pentru culegerea folclorului culegerea de  colinde, înregistrarea datinilor  şi 

obiceiurilor   specifice zonei ; 

b)privind cadrele didactice: 

-familiarizarea cadrelor didactice cu metode noi de stimulare a elevilor în vederea fixarii şi 

îmbogăţirii cunoştinţelor din domenii variate ; 

-abilitarea cadrelor  didactice cu capacitatea de a construi un mediu educational care să motiveze 

elevul în procesul de documentare,de  protejare a aproapelui şi a  naturii,de pastrare a datinilor şi 

obiceiurilor de Crăciun şi de Paşti dar şi de creaţie. 

c) privind părintii  şi alţi factori educaţionali din comunitate: 

-conştientizarea cu privire la rolul lor deosebit ,alături de şcoală, în formarea şi dezvoltarea 

propriilor copii; 

-creşterea  implicării părinţilor în crearea unui mediu sigur şi sănatos pentru ei şi copiii lor; 

ANALIZA  SWOT a acestor proiecte : 

Puncte tari: 

*Dorinţa elevilor de a se  

implica în organizarea şi 

desfăşurarea activităţilor 

propuse; 

*Posibilitatea realizǎrii unei 

documentǎri ample, din 

monografiile în curs de apariţie, 

continuând cu vizitele la 

muzeele din zonǎ 

Puncte slabe : 

*numărul mic de documente 

despre istoria satului , 

*dezinteresul tineretului faţă de 

tradiţiile satului . 

Oportunităţi: 

*Păstrarea unor tradiţii şi 

obiceiuri specifice satului; 

*Implicarea comunităţii în viaţa 

şcolii; 

*Dorinţa comunității locale ,a 

elevilor și a cadrelor didactice 

implicate  de a participa la 

proiecte de parteneriat 

Ameninţări: 

*Inexistenţa unei reţele de 

comunicare(conexiune la 

Internet),  între unii partenerii 

proiectelor 

*Inexistenţa unei săli de 

festivitate în şcoală *deformarea 

informaţiilor privind şcoala de 

către oameni. 
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EDUCAŢIA ECOLOGICĂ, IMPERATIV AL LUMII CONTEMPORANE 

 

PROF. MACARIE LUMINIȚA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ “OVIDIU HULEA” AIUD 

 

  

  Dezvoltarea fără precedent a tehnicii, în toate domeniile activităţii umane, are aspectele sale 

pozitive, dar şi efecte negative, prin prejudicii aduse naturii sub diverse forme, ca: poluarea mediului, 

dezechilibrele ecologice şi deteriorarea ecosistemelor naturale.  

 Prin progresul ştiinţei şi tehnicii, care înregistrează rezultate spectaculoase, omul trebuie  

să înţeleagă perfect relaţia sa cu natura, că el este o parte a naturii, depinde de aceasta, dar nu este superior 

ei. Aşa cum spunea B. Commoner: Noi le furăm generaţiilor viitoare elementele vitale: aerul şi solul … 

astfel că societatea contemporană trebuie să acorde o atenţie prioritară naturii, să rezolve realist criza 

ecologică.  

 Omul, prin întreaga sa activitate, stă la originea comportamentului iresponsabil faţă de  

mediu, dar tot el este în măsură să amelioreze “sensul ecologic” actual, atât în plan social-politic,  

cât şi economic, cultural, artistic şi educaţional.  

  Educaţia ecologică a lumii contemporane trebuie să fie un proces activ, continuu, de la o  

vârstă fragedă, prin acţiuni concrete, practice, la scară globală sau locală, în toate mediile şi să antreneze 

cât mai mult întreaga societate. Ca orice formă de educaţie şi cea ecologică are la bază  

principii obiective de realizare. În primul rând, se relevă necesitatea formării la om a unei conştiinţe, gândiri 

sau conduite ecologice. O dată cu dezvoltarea societăţii, omul a creat o serie de factori artificiali – factori 

sociali, care au devenit prioritari, permanent şi cu efect negativ de acutizare a crizei ecologice. Eradicarea 

acestora se poate face doar la nivel global, tot prin acţiuni  

cu caracter social, lichidarea sărăciei, a discriminării rasiale, a războaielor. Necesitatea informării  

corecte a populaţiei în privinţa acţiunilor de exploatare raţională a resurselor naturale, de evitare a 

degradării mediului ambiant, de conservare a ecosistemelor, de cunoaştere perfectă a legilor şi fenomenelor 

care guvernează în natură. Pentru reuşita educaţiei ecologice, trebuie urmate anumite direcţii şi principii. 

Astfel, manifestările internaţionale (conferinţe, congrese) au stabilit responsabilităţile ce revin guvernelor 

şi organizaţiilor naţionale în privinţa protecţiei şi conservării mediului înconjurător. Educaţia tinerilor în 

domeniul protecţiei mediului trebuie să se  

facă în şcoli, la toate disciplinele şi prin activităţi extraşcolare organizate de şcoală, fundaţii sau alte 

instituţii. Educaţia ecologică prinde un contur interdisciplinar şi polivalent.  

 O altă cale de educaţie ecologică este formarea de specialişti în problemele mediului. Astfel, se 

vor instrui tineri, profesori sau voluntari, care, sub aspect ştiinţific, să cunoască noţiuni  

de ecologie, modul de funcţionare al ecosistemelor naturale şi antropizate, interrelaţia om-mediu etc.  

 În şcoli, educaţia ecologică revine biologiei, dar nu numai, ea trebuind să parcurgă  

anumite etape:  

- Cunoaşterea şi observarea naturii prin descrieri, vizionări de filme şi casete, dar, mai ales, prin acţiuni 

extraşcolare: drumeţii, excursii, expediţii tematice, când elevii iau contact direct cu mediul înconjurător, 

se bucură de frumuseţile naturii sălbatice, a unui mediu natural curat.  

- Formarea sentimentului ecologic la elevi, de ataşament faţă de natură, de încântare, relaxare faţă de 

frumosul pe care ţi-l oferă mediul înconjurător.  

- Implicarea personală. Prin discuţii la clasă, dascălul reuşeşte să sensibilizeze elevii în privinţaimplicării 

fiecăruia în acţiuni concrete, de a fi folositori comunităşii.  

- Asumarea responsabilităţii. Se formează în timp un comportament ecologic, când elevii ştiu ce 

responsabilităţi implică relaţia lor cu cei din jur, cu mediul ambiant, cu societatea.  

  

. În timp, educaţia ecologică asigură tinerilor modalităţile concrete de acţiune în orice situaţie. 

Tânăra generaţie va putea organiza activităţi de protecţie a mediului, de protejare şi salvare a speciilor rare, 

de evitare a poluării.  

Pentru reuşita scopului propus, de mici, încă de la preşcolari, se organizează acţiuni, ca: turismul 

ecologic, expoziţii de desene, de fotografii din natură, creaţii literare tematice, filatelie etc. Realizarea unei 

colecţii cu materiale din natură (ierbare, ouă, pene, cuiburi), realizarea, în diverse ecosisteme, a unor mici 

filme, a înregistrărilor video pe baza unor teme propuse.  
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 Iniţierea unor cercuri de iubitori ai naturii –“Micii ecologişti”- implică elevii în toate acţiunile 

practice ecologice din şcoală. Ei vor fi promotorii gândirii ecologice, primii mici specialişti cu iniţiativă şi 

aplicativitate în domeniul ecologic. De asemenea, elaborarea şi redactarea unor reviste de specialitate, de 

informare ecologică (de ex.: “Planeta albastră”,“Terra”, “Ecos”) vor coordona acţiunile intreprinse de 

elevi, cât şi o informare adecvată.  

 Participarea, cu elevii, la toate activităţile locale, cu implicaţii ecologice: plantarea de puieţi, 

curăţenia parcurilor, amenajarea unor sere etc. Grija pentru mediu se poate concretiza prin  

acţiuni la nivelul şcolii şi împrejurimile ei. Se poate constitui Comisia de mediu curat al şcolii, care 

urmăreşte curăţenia în clase, în curtea şcolii. Se plantează flori în grădina şcolii, se instituie  

concursul cu cea mai frumoasă şi curată clasă.  

 Prin atragerea mass-mediei locale, care să popularizeze acţiunile concrete, realizate la nivel de 

şcoală, se pot găsi sponsori care să contribuie la marile activităţi ecologice. Elevii trebuie să fie antrenaţi 

în acţiunile de colectare a deşeurilor, să înţeleagă necesitatea reciclării hârtiei, sticlei, textilelor etc. Rolul 

profesorului nu se limitează doar la stocarea informaţiilor ecologice, ci trebuie să urmărească modul de 

activare a acestora.  

 Adevărata educaţie ecologică îşi va atinge scopul numai când elevii de azi, viitorii cetăţeni de 

mâine, vor fi convinşi de necesitatea ocrotirii naturii, vor deveni factori activi prin acţiuni de apărare 

împotriva calamităţilor naturale, de retehnologizare a echipamentelor industriale, de înfiinţare de noi staţii 

de epurare a apelor uzate pentru reducerea efectului poluării mediului Ei vor găsi soluţii prin care să lege 

prezentul de viitorul planetei.  
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 

 

                            Prof. înv. primar, Petec Carmen-Nicoleta, Școala Gimnazială Nr.1,Onești 

                            Prof. Petec Dragoș – Marian , Școala Gimnazială Bogdănești 

                                   

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

recompensă materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie bun 

fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind 

numeroase. Voluntariatul dezvoltă personalitatea, altruismul, modul de gândire și de percepere a lumii 

înconjurătoare. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de 

timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii 

copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste 

abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară 

se creionează. În acest sens, a fi voluntar înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi 

comunităţi, în aşa fel încât copilul  să poată exersa şi să dezvolta abilităţile sociale. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care 

o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine înţelegător 

faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi 

empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea 

diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar 

de fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut 

surprinşi să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau 

ralierea altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i sunt 

rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care 

le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor 

contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat 

pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 
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Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care o oferim copiilor. Este oportun să 

le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptate vârstei lor. Să nu uităm că povara 

unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă, fără a 

aștepta ceva în schimb,vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o poate aduce. Uneori un simplu 

,,mulțumesc” face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrece timpul liber. Copilul va fi 

ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea 

întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai 

târziu un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând 

mediul în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă 

tinerii au experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în 

întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, 

deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt implicați 

în proiecte locale ce presupune voluntariat, cu un impact major asupra evoluției societății. Voluntariatul 

rămâne o activitate interesantă , atractivă, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în 

societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Simon, Marinela Cristina, Voluntariatul în domeniul social, Editura Institutul European, Colecţia 

Academica, Iaşi, 2017 

2. http://federatiavolum.ro 

3. https://educoachro.wordpress.com 

4. https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 

http://amelie.ro/carierista/importanta-voluntariatului

http://federatiavolum.ro/
https://educoachro.wordpress.com/


 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

365  

 Aportul dansului în activitățile extrașcolare pentru dezvoltarea grației, stilului și 

eleganței copilului 

 

Prof. Kovács Anca Maria 

                                                                            Palatul Copiilor și Elevilor Oradea 

 

# Dansul este un mod de a-ți exprima gândurile prin mișcarea propriului tău corp # 

Pentru mulți, dansul este doar mișcare. În realitate, dansul este mult mai mult de atât. E o artă, un 

sport, o modalitate de a-ți exprima sentimentele, o modalitate de a te elibera de sentimente, un mod de a 

exersa. Dansul este unul dintre sporturile cele mai exigente fizic și cognitiv. Există mai multe tipuri de 

dans. Baletul este unul dintre cele mai populare. Acesta este cunoscut pentru eleganța sa. Baletul este un 

stil de dans foarte disciplinat și poate dura mulți ani până să se dezvolte o bună tehnică. Baletul clasic este 

cunoscut pentru tehnicile sale meticuloase, cum ar fi extensiile mari, la nivelul spatelui și picioarelor, și, 

de asemenea, piruetele și săriturile realizate cu multă eleganță și grație.  Baletul stă la baza multor tipuri 

de dans, precum al celui contemporan/modern. Acesta este un alt tip de dans similar cu baletul, însă aici se 

elimină regulile stricte din balet și se concentrează mai mult pe expresivitatea dansatorilor prin eliberarea 

sentimentelor trăite de aceștia. Dansul contemporan permite celor care îl practică să se exprime prin 

îmbinarea mai multor stiluri de dans cu diferite tipuri de mișcări, inclusiv din baletul modern, jazz, cel liric 

și cel clasic. Mulți dansatori care excelează în dansul contemporan au ca scop legătura dintre trupul și 

mintea lor, prin mișcări fluide ale corpului. 

Dansul este o activitate de artă și de recreere, o formă de exprimare. E nevoie de multă muncă, 

putere și efort pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Este nevoie de rezistență, grație și flexibilitate. Pentru 

a fi un dansator complex, trebuie să ai toate aceste caracteristici.  

Dansul este o formă foarte cunoscută de artă pentru omenire. Fiecare dintre noi vede această formă 

de artă diferit...unii văd mișcări ale corpului realizate frumos și expresiv, alții văd mișcările respective ca 

fiind ciudate, dar care totuși arată bine. Pentru cei care nu înțeleg de ce oamenii dansează...se poate sublinia 

faptul că această formă  inspiră bucurie, dragoste, tristețe, furie, emoție, iar această listă poate continua, 

cuprinzând toate emoțiile posibile pe care cineva le poate trăi. Împreună cu emoțiile, o poveste poate fi 

spusă și transmisă pe parcursul unui dans pe o coloană sonoră bine aleasă, prin costume deosebite și un 

decor pe măsură . 

Isadora Duncan32 spune "arta mea este doar un efort de a exprima adevărul ființei mele prin  gest 

și mișcare”. Trăim într-un univers al timpului, al spațiului, dansul fiind o formă de artă inventată de ființele 

umane pentru a exprima și a transmite emoții. Dansul modern încurajează dansatorii și coregrafii să-și 

folosească emoțiile sau starea de spirit pentru a da viață pașilor din coregrafie. 

"5, 6, 7, 8!" Sunt numerele pe care le aude un dansator de la un coregraf sau instructor de dans 

când învață sau perfecționează o coregrafie. Meseria de profesor de dans/coregraf este una dintre cele mai 

frumoase și mai grele din lume. De ce spun asta? Ce poate fi mai frumos decât atunci când vezi că din 

mâinile tale ies generații de copii, de adolescenți bine pregătiți și care au un stil de viață sănătos și un 

 
32 Isadora Duncan, 1877-1927: The Mother of Modern Dance – Mama dansului modern 

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=22&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjC-YaH96_hAhXp-ioKHUyrDHcQFjAVegQIARAB&url=https%3A%2F%2Flearningenglish.voanews.com%2Fa%2Fisadora-duncan-1877-1927-the-mother-of-modern-dance-101714348%2F114147.html&usg=AOvVaw2wiq4wbEzK-AtMHUaEjq99
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respect deosebit pentru artă.  Cei mai mulți oameni nu înțeleg că meseria unui coregraf presupune multă 

muncă, devotament, implicare, statul până noaptea târziu încercând să se găsească o nouă formație sau o 

nouă coregrafie, niște mișcări deosebite și speciale. Dansatorii sunt cunoscuți a fi foarte disciplinați, 

concentrați și foarte pasionați de ceea ce fac, toate acestea fiind transmise și impregnate de către 

profesor/coregraf. Există multe lucruri pe care oamenii nu le știu despre coregrafi, aceștia fiind deseori 

subestimați. Viața unui coregraf presupune multe provocări, sacrificii, dar și recompense și plăceri. 

"Cei care dansează sunt considerați nebuni de cei care nu pot auzi muzica". George Carlin33 a 

susținut această afirmație deoarece știa cât de important este să dansezi. Dansul nu este doar ceva ce se 

face, e un mod de viață. Încurajează oamenii să se exprime și să fie cine sunt ei cu adevărat. Dansul îi ține 

pe oameni mai conștienți mental de lucrurile din viața lor, îi ajută la stimularea încrederii în ei înșiși, lucru 

posibil prin experimentarea diferitelor stiluri de dans. Majoritatea oamenilor dansează pentru că e un mod 

ideal de a se exprima și este de cele mai multe ori mai ușor să își exprime astfel sentimentele și trăirile, 

decât dacă ar trebui să o facă prin cuvinte. Dansul este capabil să deschidă mintea și să ofere unei persoane 

mai multă încredere și stimă de sine, precum și o auto-determinare mai puternică. 

Activitățile extrașcolare au rolul de a dezvolta competențele sociale, lucrul în echipă, colaborarea 

și comunicarea în rândul copiilor, integrarea acestora în grup, spiritul de inițiativă, toleranța față de ideile 

celorlalți, deprinderea de a-și susține cu argumente punctul de vedere și de a critica constructiv – toate 

acestea fiind atribute necesare oricărui om pentru reușita în viață. De aceea, activitățile extrașcolare îl ajută 

pe copil să dobândească aptitudini necesare pentru a se descurca în cele mai variate situații și provocări ale 

vieții. 

Este indicat ca aceste activități să implice direct copilul și să îl ajute să deprindă obiceiuri pozitive, 

care în timp să îl ajute să se descurce singur în orice situație. 

Indiferent că printre activitățile extrașcolare pe care le alegeți pentru copilul dumneavoastră se află 

cele de dans, teatru, muzică, artă, gimnastică, înot, arte marțiale, fiecare dintre acestea îl va ajuta pe cel 

mic să își facă prieteni noi, să aibă mai multă încredere în el, să deprindă diferite aptitudini și să își dezvolte 

noi hobby-uri.    

În plus, oamenii de știință au explicat că participarea la astfel de activități reduce riscul apariției 

depresiei și a consumului de alcool și droguri. De asemenea, copiii vor fi mai motivați să reușească în tot 

ceea ce și-au propus și vor reuși să obțină note mari la școală, deoarece își vor dezvolta capacitățile de 

învățare, cultură generală, memorie, simț critic etc. 

Activitățile sportive sunt preferatele celor mai multi părinți, pentru ca acestea îi ajută pe copii să 

aibă o viață ordonată, să aibă un program stabil, pe care îl respectă zilnic, un regim alimentar și un stil de 

viață sănătos. Chiar și eșecul în aceste activități îi va învăța pe cei mici câteva lecții valoroase, cum ar fi că 

pentru a avea succes este nevoie de mai multă muncă, perseverență, dăruire, dar și de pasiune. 

Mai mult, activitățile extracurriculare îi ajută pe copii să se adapteze mult mai ușor la condiții și 

medii noi, uneori dificile, și să lucreze sub presiune. Experiența dobândită în acest mod îi ajută să își 

păstreze concentrarea și eficiența, indiferent de temperaturi, de zgomote sau de alți factorii disturbatori din 

jur. 

Ca și concluzie, putem sublinia faptul că fiecare copil e bine să facă multă mișcare într-un cadru 

bine organizat și cel mai important e să facă ceea ce îi place cel mai mult, doar așa se vor obține rezultatele 

mult dorite.  

# Dansul este muzica făcută din picioarele unei persoane # 

 

 

 
33 Geroge Carlin - 1937 – 2008- actor, cântăreț, comedian  

https://www.portalinvatamant.ro/articole/activitati-extracurriculare-5/activitati-extrascolare-pentru-elevii-din-gimnaziu-555.html
https://www.portalinvatamant.ro/articole/sport-71/activitati-extrascolare-kangoo-jumps-479.html


 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

367  

Bibliografie  

 

 Castillo, Stephanie. “The happiness Trick you haven’t tried”. www.prevention.com. November 

2012. Web. 24 March 2014. www.prevention.com/mind-body/emotional-health/dacing-shown-

help-boost-happiness-and-mental-health# . 

 Krakauer, John. “Why do we like to Dance?” scientificamerican.com. 28 September 2008. Web. 

26 March 2014. . 

 N.A. “World Class Gymnastics Academy”. www.worldclassgymnastics.com. 2012. Web. 2 April 

2014. www.worldclassgymnastics.com/dance/styles. 

 Rauco, Denise. “Dance Connection.” Lyrical Dance. 2011. Web. March 28 2014. 

www.danceconnectionrochester.com/dance/lyrical-dance. 

 Smith, Lynn. “Popular Dance from Ballroom to Hip-Hop”, Infobase Publishing.. 2012.  

 Anderson, Janet. “Modern Dance”, Chelsea Publishers, 2004.  

 N.A. “Dance”, New York: DK Publishing, 2005. 

 https://www.scoalaintuitext.ro 

 Cernea, Maria, Contribuţia activităţilor extracurriculare la optimizarea   procesului de învăţământ, 

în “Învăţământul primar“ nr. 1/2000, Ed. Discipol, Bucureşti; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldclassgymnastics.com/dance/styles
http://www.danceconnectionrochester.com/dance/lyrical-dance


 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

368  

Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 

 
Mãdãlina Anton 

Colegiul Economic din Călărași 

 

 De ce să faci voluntariat în educație? - o întrebare care își găsește răspunsul chiar în definiția 

conceptului: ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări de recompensă, pentru a veni în sprijinul 

persoanei care se află într-o situație de criză, o situație problematică. 

  Voluntariatul este un element important în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul său de bază este responsabilitatea obținută eficient numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă alți factori importanți, și anume comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat implică interacțiune, spirit civic și organizațional, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, elevii învață cum să promoveze creativ ideile 

personale și să se străduiască să le atingă până la capăt. Prin urmare, prin acțiuni voluntare elevii pot 

dezvolta sau dobândi noi abilități și cunoștințe, dar și abilități sociale (încredere, solidaritate, toleranță etc.), 

devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. 

 Este clar că această activitate nonprofit nu înseamnă doar investiții în sine, înseamnă să te 

conectezi la comunitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă să 

aparții unui grup pentru a fi ajutor necondiționat în timpul liber. 

 A fi voluntar înseamnă că elevii manifestă compasiune, răbdare și înțelegere, grijă nemăsurată 

și dragoste pentru cei pe care îi susțin. A fi voluntar înseamnă a fi om și a avea valoare, deoarece aceste 

calități sunt de neprețuit. Voluntariatul oferă studenților posibilitatea de a întâlni oameni din diverse 

domenii, de a colabora și de a stabili relații de prietenie cu ei, pentru a obține sprijinul lor fără rezerve în 

viitor. 

 Tinerii în curs de dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere posibilitatea de a-și modela 

și consolida misiunea și viziunea personală și profesională, explorând oportunități și extinzându-și 

orizonturile. Astfel, în conformitate cu cele de mai sus, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii, cum 

ar fi: 

 a. permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau 

chiar de a dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a dobândi experiență în domeniul 

în care își propune să activeze sau să poată fi recrutat de o anumită instituție în urma activității de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de rezolvare a problemelor și de adaptare devin din ce în ce mai importante 

în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență 

profesională ca și pentru cei care sunt pe cale să facă primii pași pe piața muncii. 

 b. Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, adăugând o 

contribuție valoroasă societății. Indiferent dacă este o persoană extrovertită sau introvertită, abilitățile de 

comunicare și sociale pot fi dezvoltate și prin contactul cu diferite persoane în diferite contexte. 

 c. Deseori, voluntariatul reunește oameni din medii culturale diverse, astfel încât tinerii vor avea 

contact cu situații diferite de cele de zi cu zi. Aceasta nu include doar cunoașterea persoanelor de altă 

naționalitate, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci implică interacțiunea cu mentalități 

și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că încurajează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din perspective diferite și crește toleranța. 

 d. Un alt aspect important demn de menționat este că voluntarii pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și atingerea obiectivelor prin 

gândire strategică sunt aspecte care pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. Alte 

aspecte ale dezvoltării personale / profesionale prin voluntariat, pe care vreau să le observ, sunt dezvoltarea 

capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea conștientizării și altruismului. 
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 Diferite inițiative europene sau ONU propun școlilor să participe la proiecte, dincolo de 

programa formală și, mai ales, dincolo de spațiul clasic tradițional. Astfel, se inițiază transferuri multiple 

între achizițiile din educația formală și cele din educația non-formală / informală: 

 a. Rolurile clasice ale profesorilor și studenților tind să se schimbe prin participarea la aceste 

proiecte. 

 b. Statutul profesorului care evoluează spre facilitator, ca mediator al învățării non-formale / 

informale este modificat. Însuși profesorul își aprofundează înțelegerea propriei învățări și a devenirii prin 

activități de educație non-formală / informală. 

 c. Elevii sunt încurajați să se implice în activitatea comunității locale, învățând în mod direct 

rolurile sociale. 

 d. Dezvoltarea unui comportament comportamental: înțelegere profundă (permițând poziția și 

acțiunea), implicare (motivația de a participa la viața comunității), viziune (abilitatea de a trece dincolo de 

granițele deja explorate și de a gândi creativ), experiență (elevii construiesc know-how despre 

managementul schimbării) . 

 e. Învățarea capătă context și substanță, devine atractivă, plăcută, uneori, chiar distractivă.  

Astfel, se stimulează motivația elevilor. Se dezvoltă o spirală motivațională care construiește cunoaștere 

(observare, explorare, investigație), reflexivitate (autoevaluare, deschidere, partajarea rolurilor) și 

sensibilitate (stimă de sine, expresivitate). 

 Din experiența profesională, pot spune că a fi voluntar înseamnă a arăta compasiune, răbdare și 

înțelegere, îngrijire nemăsurată și dragoste pentru cei pe care îi susținem. Cu riscul de a mă repeta, a fi 

voluntar înseamnă a fi om și a avea valoare, deoarece aceste calități sunt de neprețuit. 

 Activitatea de voluntariat vă oferă posibilitatea de a cunoaște oameni din diverse domenii, de a 

colabora și de a stabili relații de prietenie cu aceștia, pentru a obține sprijinul lor fără rezerve în viitor. În 

acest context, m-am implicat de ceva timp în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un 

centru de educație incluzivă, în urma unui parteneriat între școala în care lucrez și această organizație, 

pentru a participa cu elevi voluntari. 

 Ca urmare a acestei colaborări, am inițiat mai multe activități sociale și educaționale, la care am 

participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala medie, care s-au oferit voluntar pentru a ajuta 

copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Deși la început voluntarii erau 

reticenți, chiar un pic speriați și entuziasmați, în cele din urmă s-au adaptat și au construit un pod cu ei prin 

atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, susținându-i și lucrând împreună. cu ei, comunicând în 

cele din urmă prin gesturi adecvate și cuvinte de laudă simple, clare, distincte. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel încât acești copii 

cu dizabilități să se bucure de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut ocazia să-

și ajute colegii. munca lor în echipă și în același timp să învețe și să experimenteze lucruri noi. 

 O altă activitate de voluntariat în care am fost direct implicată de această dată aparține 

domeniului cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care a avut loc după 

încheierea unui parteneriat între școala unde predau și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, 

în urmă cu un an a fost creat un club de limbă franceză pentru copii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la 

care am participat ca profesor voluntar cu mai mulți colegi. O dată pe lună, ne-am întâlnit cu copiii la acest 

club, unde am făcut întotdeauna activități distractive, practice și interesante, astfel încât feedback-ul 

copiilor a fost întotdeauna pozitiv. Acțiunile clubului au încurajat participarea și implicarea tinerilor 

studenți la tot felul de activități legate de cultură. 

 Colaborarea pe care am avut-o cu o organizație neguvernamentală ecologică a fost, de asemenea, 

extrem de reușită. Personalul acestei instituții a venit la școala noastră pentru a instrui voluntarii 

participanți, oferindu-le informațiile necesare și prezentând sarcini precise. În urma unui program 

prestabilit, unui grup de șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a 

verifica, în anumite zile, plajele Mării Negre prin rotație, pentru a monitoriza delfinii eșuați. Această 
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activitate a avut loc de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune, copiii au învățat să lucreze 

în echipă, să susțină și să își asume responsabilitatea pentru protejarea acestor mamifere. 

 Voluntariatul rămâne cu siguranță o activitate atractivă și demnă de a fi practicat și susținut de 

copii sau adulți, deoarece are loc printr-un proces de flexibilitate și liberă alegere. 

 Voluntariatul în școli este, pe lângă faptul că este altruist în sine, o activitate în care adolescenții 

au multe lucruri de învățat: noi abilități, noi contacte, experiență într-un anumit domeniu etc. Voluntariatul 

în școli este soluția pentru o dezvoltare complexă a adolescenților. 

 Voluntariatul în școli este un prim pas în sensibilizarea tinerilor cu privire la rolul lor în societate, 

la importanța lor ca individ, la nevoia societății pentru oameni ca el. 

Ținând cont de cele de mai sus, putem spune că voluntariatul este un context favorabil pentru dezvoltarea 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, consolidarea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii către societate și sensibilizarea cu privire la rolul 

cetățean activ. 
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Incluziunea copiilor cu nevoie spciale 

 

Prof. Motoș Andrei Răzvan 

Școala Gimnazială Specială „Sf. Mina”, Craiova  

 

Potrivit DEX, integrarea este „acțiunea de a include, îngloba, încorpora, armoniza într-un tot”. Din 

punct de vedere psihologic, integrarea este un proces de asimilare și implicare a unei persoane, proces ce 

trebuie realizatîn același timp cu integrarea socială care este un proces de încorporare a individului în 

grupuri sociale (familie, grup de prieteni sau colegi). 

În ceea ce privește integrarea copiilor cu nevoi speciale se urmăreşte includerea lor în învăţământul 

de masă. Incluziunea se referă la capacitatea unui grup, clasă, colectiv, şcoală de a accepta noi membri care 

au nevoie de sprijin pentru adaptare, integrare, socializare. De obicei, copiii cu CES sunt mutaţi în clasele 

respective pentru a-şi petrece timpul în clase separate şi pentru a primi sprijinul necesar. Această mutare 

însoțită de o interacţiune între copiii cu nevoi speciale şi ceilalţi copii conduce doar la integrarea fizică şi 

nu incluziune în adevăratul sens al cuvântului. Incluziunea implică modificări structurale şi funcţionale de 

ambele părţi: atât pentru cel care urmează a fi acceptat și integrat, dar şi pentru cei care acceptă/integrează 

în mijlocul lor persoane noi.  

Tratatele de psihopedagogie atestă faptul că orice şcoala obişnuită care duce o politică incluzivă 

reprezintă mijlocul cel mai eficient de combatere a atitudinilor de discriminare, o modalitate prin care se 

creează comunităţi primitoare, se construiește o societate incluzivă în ansamblul ei şi careoferă educaţie 

pentru toţi. În plus, o astfel de școală asigură o educaţie eficientă rentabilăpentru sistemul de învățământ, 

dar și pentru societate în ansamblul ei.  

Educaţia incluzivă se referă la eliminarea barierelor în învăţare şi la asigurarea participarea tuturor 

copiilor vulnerabili activități menite să evite excluderea şi marginalizarea lor. Înainte de orice, educația 

incluzivă este o abordare strategică menită să faciliteze succesul învăţării pentru toţi copiii. Cea mai 

importantă cerinţă pe care o adresează educaţia incluzivă este descreşterea până la eliminare a excluderii 

în educaţie. Aceasta presupune asigurarea accesului, participării şi succesului învăţării în educaţia de bază 

de calitate pentru toţi copiii. Şcoala de tip incluziv este şcoala de bază accesibilă, de calitate şi care îşi 

îndeplineşte menirea de a se adresa tuturor copiilor, de a-i considera egali, de a-i trata ca pe niște elevi elevi 

şi de a-i deprinde cu elementele esenţiale necesare integrării lor sociale. 

Educaţia incluzivă presupune un proces permanent de îmbunătăţire a instituţiei şcolare, având ca 

scop exploatarea resurselor existente, mai ales a resurselor umane care trebuie să fie mereu dispuse să se 

perfecționeze în domeniul incluziunii educaționale și sociale. Această abordare deschisă față de integrarea 

educațională și socială a elevilor cu nevoi speciale susţine participarea la procesul de învăţământ a tuturor 

elevilor din cadrul unei comunităţi. Orice școală deschisă către nevoile cumunității și ale societății, o școlaă 

în care se urmăreşte flexibilizarea curriculumului, calitatea predării-învăţării, evaluarea permanentă şi 

parteneriatul educaţional es poate numi oșcoală incluzivă.  
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Principiile cheie ale incluziunii au în vedere următoarele concepte fundamentale: 

• şanse egale 

• încurajarea diversităţii 

• dreptul de a fi respectat și obligația de a respecta 

• demnitatea fiinţei umane 

• nevoile individuale văzute ca cerinţe individuale 

• responsabilitatea tuturor membrilor 

• dezvoltarea relaţiilor şi culturii profesionale 
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Integrare și incluziune pentru copiii cu CES 

Prof. Militaru Gabriela 

Colegiul Național „Elena Cuza”, Craiova 

 

În tot ceea ce întreprinde, omul este de ceilalţi. Fiecare om are nevoiepermanentă de a comunica 

şi coopera cu cei din jur. Societatea este însă formată atât din persoane pentru care interacțiunea socială 

este un exercițiu simplu de fiecare zi, în timp ce pentru alții relaționarea cu semenii necesită un efort pe 

care nu îl pot susține.Acești oamenisunt percepuţi diferit, perceperea lor socială nefiind întotdeauna 

constantă, ea variază de la societatela societate. Iar când aceste persoane sunt copii, situația devine și mai 

sensibilă. De aceea, școala trebuie să se erijeze într-un mediu important socializare. Aici intervine 

fenomenul de incluziune, văzută ca adaptare a elevilor cu cerințe sociale la mediul educațional.  

 Unul dintre cele mai importante roluri în acest proces îl are școala, cu toți actorii săi educaționali. 

Atunci când cadrul didactic folosește metode potrivite de predare – învăţare – evaluare şi respectă ritmul 

propriu al fiecărui copil, toţi elevii pot înregistra progrese şcolare.Cadrele didactice implicate în educaţia 

incluzivă pun accentul pe utilizarea de activităţi care comportă lucrul în echipă şi cooperarea, pe respectarea 

identităţii culturale a fiecărui copil în parte şi pe monitorizarea constantă a eficacităţii activităţilor de 

predare – învăţare – evaluare la nivelul fiecărui copil. 

Pentru a se putea manifesta liber și a-și pune în valoare potențialul, fiecare elev are nevoie de o 

imagine de sine pozitivă. Cu atât mai mult, în cazul elevilor cu CES, stima de sine ca urmare a încurajărilor 

este foarte importantă în felul în care aceștia acționează. Imaginea de sine pozitivă în cazul lor se manifestă 

în încrederea de a lua decizii simple și de a-și asuma responsabilități în concordanță cu posibilitățile lor. 

Aceasta se poate realiza pe fondul unor activităţi de grup orientate spre valorizarea posibilităţilor fiecăruia 

şi pe un sistem de relaţii pozitive între profesor şi elev şi între elevi. Relaţiile respective trebuie să ofere 

terenul încrederii reciproce, al empatiei cu trăirile fiecăruia, împărtăşirii emoţiilor,sentimentelor, 

preocupărilor ca şi a experienţei de cunoaştere şi învăţare. Fiecare copil este înţeles ca un participant activ 

la învăţare şi predare pentru că fiecare aduce cu sine în procesul complex al învăţării şi dezvoltării o 

experienţă, un stil propriu de învăţare, un model social, o interacţiune specifică, un ritm personal, un mod 

de abordare. 

Şcoala incluzivă facilitează accesul tuturor la o educaţie de calitate printr-o serie de activităţi al 

căror centru este elevul. Educaţia pentru toţipoate să fie un mijloc de îmbunătăţire a educaţiei în general 

prin reconsiderarea sprijinului care se acordă anumitor copii. În acest fel, fiecare elev se va simți prețuit și 

valorizat, reușind că acumuleze noi cunoștințe și abilități.  

 

Metode eficiente utilizate în incluziunea educaţională 

Responsabilitatea pentru învăţare 

Responsabilitatea de a învăţa este a elevului, însă mediul şcolar trebuie să-i permită să se angajeze în 

învăţare. Totuşi, înainte să acţioneze, e nevoie să ştie ce i se cere pentru a învăţa eficient. Există câteva 

atitudini şi comportamente pe care elevii care vor să devină independenţi le afişează şi pe care profesorii 

ar trebui să le promoveze şi încurajeze, cum ar fi: încrederea, implicarea activă, deschidere pentru 

împărtăşirea ideilor şi ascultarea activă. 

Încrederea 

Elevii trebuie să creadă că opiniile lor sunt apreciate. Trebuie să simtă că ceea ce gândesc şi împărtăşesc 

este valoros și reprezintă o contribuţie buna desfășurare a orelor de clasă. 
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Implicarea activă  

Tuturor elevilor le place să fie implicaţi activ în procesul de învăţare, iar elevii cu CES nu fac o excepție. 

Atunci când sunt solicitați, aceştia manifestă o capacitate sporită de înţelegere.  

Deschidere pentru împărtăşirea ideilor  

Împărtăşirea ideilor cere curaj. Copiii  ajung să accepte ideea de a împărţi, nu pentru că părinţii lor vor 

acest lucru ci pentru că înţeleg beneficiile ei intrinseci. Când elevii se angajează într-o astfel de activitate 

de împărtăşire a anumitor lucruri, se dedică întregii  comunităţi de elevi, clasei lor, şcolii lor şi se simt 

împliniţi. 

Ascultarea activă 

Învăţarea activă în clasele incluzive aduce o serie de avantaje elevilor care asimilează la un nivel mai 

profund, reţin ideile mai mult timp şi pot utiliza conţinutul cursurilor lor. Prin învăţarea activă, aceştia 

sunt mai motivaţi să înveţe, pot corela mai uşor ceea ce au învăţat cu viaţa reală şi pot folosi lucrurile 

învăţate la şcoală în practică. De asemenea, învaţă să aibă iniţiativă în procesul de învăţare, pot dezvolta 

relaţii de calitate cu ceilalţi şi îşi întăresc abilităţile sociale. Participarea directă în procesul propriu de 

formare îi face să deprindă abilităţi de cooperare care-şi dovedesc ulterior utilitatea în societate şi la locul 

de muncă. 
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STUDIU PRIVIND PREDAREA 

NOȚIUNILOR DE ORTOGRAFIE ȘI PUNCTUAȚIE ÎN CICLUL PRIMAR 

COSTACHE GEORGIAN LUCIAN 

Liceul Tehnologic ”Mihai Eminescu”, Slobozia, jud. Ialomița 

 

Aflat în plină reformă, învățământul primar străbate, asemenea întregului sistem de învățământ, o 

etapă specifică în care se conturează tendințe, probleme și perspective care să contribuie la modernizare, 

să racordeze învățământul la realitatea social economică românească. 

Oricât de multe și de importante ar fi schimbările ce vor avea loc în învățământul primar, funcțiile 

de bază ale acestuia vor rămâne aceleași: instrumentală, informațională și formativ-educativă, supusă 

procesului de reformă fiind ponderea uneia față de celelalte. 

Însușirea limbii române în ciclul primar necesită o predare unitară a segmentelor componente, pe 

baza unor texte reprezentative; în ora de citire se abordează textul din punct de vedere literar, faptele de 

limbă oferă exemple practice pentru predarea noțiunilor gramaticale, alte creații asemănătoare ca gen și 

tematică realizează obiectivele obiectului ”lectură”, iar faza cea mai înaltă, creații pe baza celor 

achiziționate, o constituie ”compunerea”. Astfel, elevul înțelege și mai bine caracterul practic al limbii 

române. 

În ciclul primar, în grupa limbii române, apare disciplina ”Comunicare”. La aceasta disciplină se 

realizează o legătură strânsă între cunoștințele de gramatică, ortografie, ortoepie, punctuație, compunere și 

dezvoltarea vorbirii. Se elimină astfel învățarea mecanică a unor reguli, definiții și se urmărește folosirea 

părților de vorbire și de propoziție în comunicare. În cadrul acestei discipline elevii își formează deprinderi 

de elaborare și primire a mesajelor și de susținere a comunicărilor în diferite situații.  

Alături de alte discipline de învățământ, comunicarea îl pregătește pe elev pentru viață, iar 

obiectivele se subordonează acestei acțiuni. 

Disciplina ”Comunicare” are și un scop educativ. Ea îl formează pe elev să fie partener corect într-

o comunicare, să fie tolerant în această acțiune. 

Pentru realizarea obiectivelor se folosesc exemple variate de mesaje pe care elevii le analizează și 

le aprobă sau le descoperă deficiențele. 

Studiul gramaticii în ciclul primar urmărește conștientizarea cunoștințelor despre limba română, 

dezvoltarea gândirii logice și formarea deprinderilor de exprimare corectă, orală și scrisă. 

Ținând seama de particularitățile psihice ale copiilor de vârstă școlară mică, volumul de cunoștințe 

din program este repartizat pe clase, în așa fel încât elevii să își poată însuși treptat noțiunile gramaticale 

și să își dezvolte deprinderea de a folosi aceste noțiuni în exprimarea orală și scrisă. De aceea, accentul 

trebuie pus în egală măsură atât pe înțelegerea și stăpânirea sistemului limbii (sistemul fonetic, lexical, 

ortografic, gramatical, ortoepic), cât și pe formarea priceperilor și deprinderilor de exprimare. 

Principalele obiective ale studierii gramaticii la clasele a treia și a patra, vizează însușirea unor 

cunoștințe despre părțile de vorbire și despre părțile de propoziție, formarea și dezvoltarea priceperilor și 
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deprinderilor de a aplica aceste cunoștințe în comunicarea orală și scrisă. Elevii cunosc treptat logica limbii, 

bogăția ei și se deprind să folosească în mod corect și conștient un vocabular bogat și variat. 

În acest mod, învățarea noțiunilor gramaticale urmărește scopuri ale comunicării, deoarece elevul 

este deprins să comunice corect cu ceilalți oameni, iar în organizarea lecțiilor de comunicare, învățătorul 

are o mai mare libertate, deoarece fiecare lecție vizează nivelul comunicării din fiecare clasă. 

Compunerile pot fi valorificate în vederea formării deprinderilor de elaborare a mesajelor. În același 

timp, prin analiza acestora, elevii învață să aprecieze aceste mesaje și să-și dea seama ce fel de mesaj 

trebuie să elaboreze în diverse situații. De exemplu, atunci când trebuie să transmită o știre, nu aglomerează 

mesajul cu multe adjective și cu informații secundare. Sau în situația în care trebuie să producă influențe 

serioase asupra receptorului, este necesar să apeleze la mijloacele artistice cele mai potrivite pentru reacțiile 

pe care dorește să le realizeze. 

Stăpânirea cunoștințelor de limbă contribuie la educarea gândirii elevilor, agramaticalul fiind o 

greșeală de gândire, pentru că nu se poate gândi corect și vorbi incorect. De aceea, toate achizițiile de limbă 

trebuie utilizate corect și curent, nu stocate în memoria copilului. 

”Elevii care demarează bine încă din clasele mici, în acțiunea de însușire și dezvoltare a capacității 

de exprimare orală și scrisă corecte, prezintă garanții, în mare măsură certe, de reușită deplină în activitatea 

de învățare; ei sunt scoși în afara pericolului de a rămâne în urmă la învățătură.” 1 

În noul plan de învățământ, pentru clasele I-IV, limba română ocupă un loc important, aproximativ 

o treime din totalul orelor, pondere justificată prin faptul că ”limba maternă este cel mai de preț dintre 

bunurile noastre, cunoașterea limbii materne constituie un capitol pe care nimeni nu îl poate răpi”2. 

Prin întregul său conținut, limba română contribuie la cultivarea unor alese calități morale în rândul 

școlarilor. Aceasta se realizează prin conștientizarea actelor de limbă, prin depistarea tuturor sensurilor 

cuvintelor și aplicarea lor în situații diverse, prin utilizarea acelorași reguli ortografice și de punctuație. 

Existența unui sistem ortografic unitar nu dă rezultatele așteptate dacă nu devine un bun al tuturor, dacă nu 

este însușit și aplicat temeinic de majoritatea vorbitorilor. 

Învățătorii sunt cei dintâi care răspund de conștientizarea activităților de limbă, de transformarea 

limbajului practice, de automatizarea activităților de operare cu fenomenele de limbă și au datoria de a 

ajuta elevii pentru a-și însuși temeinic cunoștințele, de a-și fundamenta teoretic, științific și practic, normele 

ortografice și de punctuație, precum și de a controla și dirija exersarea aplicării în practică a acestora. 

Cunoscând faptul că finalitatea studiului limbii române în școală este însușirea ei ca mijloc de 

comunicare orală și scrisă elevii trebuie astfel dirijați ca prin efort propriu, să dobândească priceperi și 

deprinderi de folosire corectă a limbii în orice împrejurare, nu prin memorare de reguli și definiții, ci prin 

conștientizarea actului învățării. 

Experiența didactică ne arată că, fără însușirea corespunzătoare a limbii române nu sunt posibile 

nici pregătirea temeinică a elevilor la toate obiecteve de învățământ și nici dobândirea cunoștințelor, dar 

mai ales cunoașterea și folosirea normelor ortografice, ortoepice și de punctuație. 

Școlii îi revin cele mai mari obligații în această privință, rolul ei fiind hotărâtor în păstrarea limbii, 

în cultivarea vorbirii corecte și îngrijite. 
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                               Rolul voluntariatului în societatea contemporană 

 

Prof. Vîlcu-Puchiu Corina-Andreea 

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu” , Caracal, jud Olt 

 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă munca 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre 

noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. 

Putem să dăruim atât lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne 

dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim  voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și 

la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea 

fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , 

fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o 

aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat,putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei 

planete sănătoase,  

           De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor încă din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată , în 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup,atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

          În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicatî în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică.Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat ,demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune 

 

 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să 

fie bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de 
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fapt şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind 

numeroase. voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din 

partea tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. 

Altruismul este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a 

se implica în problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără 

recompense materiale. 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, 

să construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o 

situaţie. Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să 

dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi 

de timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii 

copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste 

abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară 

se creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi 

comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, 

divorţul părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. 

Înconjurat în permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să 

depăşească mai uşor eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind 

de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe 

care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în 

care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea 

de a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de 

a-l determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că 

dascălii promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă 

la nivelul fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an 

un calendar de fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am 

fost plăcut surprinşi să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin 

care solicitau ralierea altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are 

comportamentul individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-

le factorii de mediu şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va 

creşte gradul de educaţie ecologică în rândul tinerei generaţii. 
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Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege 

care-i sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele 

proprii creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire 

a persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face 

bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care 

le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor 

contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat 

pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul 

va fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea 

întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai 

târziu un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă 

ce reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând 

mediul în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă 

tinerii au experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în 

întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, 

deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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DEZVOLTAREA PERSONALITĂŢII ELEVULUI 

PRIN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT 

 
                                                                                          Prof. înv. primar DRĂGAN JULIETA 

Şcoala Gimnazială ,,Spiru Haret”Oltenița, Jud. Călărași 

 Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să 

fie bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de 

fapt şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind 

numeroase. voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din 

partea tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. 

Altruismul este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a 

se implica în problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără 

recompense materiale. 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, 

să construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o 

situaţie. Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să 

dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi 

de timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii 

copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste 

abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară 

se creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi 

comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, 

divorţul părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. 

Înconjurat în permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să 

depăşească mai uşor eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind 

de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe 

care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în 

care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea 

de a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de 

a-l determina să depăşească momentul.  

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 
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În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că 

dascălii promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă 

la nivelul fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an 

un calendar de fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am 

fost plăcut surprinşi să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin 

care solicitau ralierea altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii.  

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are 

comportamentul individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-

le factorii de mediu şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va 

creşte gradul de educaţie ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege 

care-i sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele 

proprii creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire 

a persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face 

bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care 

le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor 

contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat 

pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul 

va fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea 

întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai 

târziu un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă 

ce reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând 

mediul în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă 

tinerii au experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în 

întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, 

deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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 VOLUNTARIATUL - O FORMĂ DE IMPLICARE SOCIALĂ  

Mocanu Ștefania Mădălina 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”, Brăila 

 

Ce este voluntariatul ?  

• activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o contraprestaţie materială (definiţie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului în 

iunie 2002) 

• orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare (Tracker) 

• orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a 

urmării un câştig financiar imediat (Scheier) 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză 

”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din 

DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre 

acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari este sintetizat de liderul politic si spiritual 

indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin 

toleranță și prin iubire.  

 

De ce fac oamenii voluntariat? 

• pentru a câştiga experienţă şi a dobândi cunoştinţe noi 

• pentru a exersa anumite abilităţi şi a-şi forma noi deprinderi; 

• pentru a cunoaşte oameni care împărtăşesc aceleaşi valori şi a-şi face noi prieteni 

• pentru a petrece timpul în mod plăcut şi util 

• pentru a înţelege şi a se implica activ în viaţa comunităţii în care trăieşte 

• pentru a câştiga respect şi prestigiu 

• pentru a da înapoi o parte din ce a primit de la alţii 

• pentru a contribui la rezolvarea problemelor existente în societate 

• pentru a se simţi folositori prin ceea ce fac 

• pentru a face parte dintr-un grup/echipă în care fiecare este important, util şi apreciat 

 

Ce trebuie să ştie persoana care doreşte să devină voluntar ? 

• activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea beneficiarului 

• activitatea de voluntariat implica responsabilităţi 

• angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar 

acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi 

Pentru încurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, 

antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. 
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Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor.Venită dintr-un spirit civic din ce în ce mai accentuat, dorința de a-i ajuta pe cei de 

lângă noi devine o realitate și pentru cei tineri, inclusiv pentru elevi , și se manifestă prin dorința lor de a 

exista șanse egale pentru toți copiii, inclusiv pentru cei defavorizați, aflați in situația de a absenta de la ore 

și chiar de a abandona școala. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea 

a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc 

la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Elevii învață: 

- să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, 

- să-şi dezvolte stări afective pozitive,  

- să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.  

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor si de 

aceea este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta 

ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc 

face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a 

fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori 

o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu 

adevărat. Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context 

propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între 

indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea 

rolului de cetățean activ. 
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Emotional Challenges Faced by Students and Teachers at Present 

 

Prof. Adriana Bucioc 

Colegiul Național Pedagogic „Constantin Brătescu”, Constanța 

 

The pandemic has brought about a decisive change in our lives and, by extension, in the educational 

system. Change is a normal part of our lives and it usually causes stress both in adults and children. But 

one should bear in mind that change can either cause a disruption or bring about opportunities. Individuals 

respond differently to new situations. In this case, parents and teachers may pay attention to the children 

and offer them the support they need so that a stressful situation could become an opportunity for children 

to develop and to grow emotionally. 

Working with children and young people, in general, is a rewarding experience. Teachers guide 

their students’ steps on the road of learning and that is why they are aware of their responsibility to offer 

the children, teenagers or young adults they are working with high-quality activities, tools and up-to-date 

courses and materials. Nowadays we have access to numerous online resources which are appealing to 

both the students and the teachers, challenging at times and thought-provoking. Teachers resort to such 

resources in order to turn a dull lesson into a stimulating online class, either synchronously or 

asynchronously. 

Students and teachers have been outside the conventional classroom for almost a year. Most 

educators have explored new approaches to teaching. Students do need to evolve irrespective of the 

environment or other factors. We all know that stress and change can affect the process of learning, but 

children are resilient and, with the assistance of the adults in their lives, such experiences as the one we are 

all facing today may turn into a relevant life lesson. If adults provide emotional support, young people are 

able to continue their process of learning and maturing. Thus, the negative effects of exposure to stress are 

either prevented or diminished. 

Educators know that both positive and negative experiences have a certain impact on a person’s 

development. Whereas positive experiences are undeniably beneficial, negative experiences causing stress 

may interfere with mental or emotional development. However, one must acknowledge that children are, 

in fact, resilient and, with adults by their side who provide a sense of safety, comfort and relief they will 

surely overcome these obstacles. However, young people are struggling hard to define their inner self and 

stand out as worthy independent individuals with no visible help from external sources. In fact, 

“adolescents are often characterized as peer-focused, to the exclusion of adults. Yet authentic relationships 

with adults—achieved by honoring young people’s desire to feel respected—can produce important 

changes in their disciplinary behavior” (Yeager 44). 

We must not forget that children are unique and they will respond to stress, disruption and changes 

in different ways. While some of them may be wary, circumspect and even introverted, others are more 

confident, self-assured and optimistic whatever they go through. Their character plays a crucial role in 

adopting this attitude to unexpected events. Though, there must also be some support and encouragement 

coming from the community they live in that contributes to their flexibility, forbearance and resilience. 

 As children get older, their social networks also become wider and more heterogeneous. They 

come into contact with different types of people both in real life and online. The restrictions triggered by 

the coronavirus pandemic have had a serious impact on teenagers and adolescents in point of face-to-face 

social interactions. Young people found themselves isolated from their peers and their perception of this 

constraint put a strain on their wellbeing. 

 This is when teachers are expected to step in. Regular classes have been replaced by online lessons 

in virtual classrooms. We are aware of the fact that adolescents value authenticity and this encourages us 

to reflect on the relationships established between students and school, in general. If all the technological 

requirements are met (connectivity, online platform, internet access, devices are available, personalized 
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and secure accounts, virtual groups or classes of students are created), teachers need to establish a positive 

environment. First of all, they should reconsider their scale of personal values they esteem in 

communication. In essence, personal values represent a set of reference points defined by each individual, 

which one takes into account when making decisions and which influence their behaviour, thinking and 

attitude. The scale of these values is unique to each of us and may vary over time as we redefine them, add 

some new elements, or eliminate aspects that lose their relevance when there are major interferences in our 

lives. At present, one might take into account some of the following attributes: assertiveness, empathy, 

openness, tolerance, adaptability, clarity, responsibility, respect, honesty and politeness. Some of these are 

essential if a teacher wants to gain the students’ trust and appreciation because, at their age, adolescents 

“are learning how to handle new demands in school and social life while learning to deal with new, intense 

emotions (both positive and negative), and increasingly feeling like they should do so without adult 

guidance” (Yeager 32).  

A good teacher must have social and relational skills, be a professional model and a behavioural 

model in point of attitude, conduct, way of expressing, punctuality and respect for human rights and values. 

A good educator must also have realistic requirements for the students and a positive attitude towards them 

and the activity to be carried out. In addition, he or she must show empathy, understand and respect the 

students’ viewpoints without judging them, take into account the learning peculiarities of the students, 

promote creativity and critical thinking and empower them to think independently and, last but not least, 

encourage them to take responsibility for their actions. 

All in all, one should reconsider their place in the circle of people they are working with and 

provide what is missing or replace what is not beneficial to both the group and the individual. Empathy, 

respect and communication represent the key to a harmonious relationship between teachers and their 

students, irrespective of age, interests, ethnicity, socio-economic background or even school environment. 
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LE VOLONTARIAT 

Prof.Dăncău Monica -Adriana 

 Șc.Gim.,,Anton Pann,,Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 

      Le volontariat est un acte d’échange, un engagement entre une structure d’accueil et un volontaire. 

Le statut de volontaire se distingue à la fois du bénévole et du salarié. Ses caractéristiques sont les 

suivantes: 

✓ Le volontaire s’engage d’une manière formelle, par contrat, pour une durée limitée, pour une 

mission d’intérêt général ; 

✓ Le volontaire, en contrepartie de cet engagement, perçoit une indemnité de subsistance qui n’est 

pas assimilable à un salaire ;Le volontariat ne relève pas du code du travail, excepté le congé de 

solidarité internationale 

✓ Le statut de volontaire a connu une forte progression ces dernières années, qu'il s'effectue en France 

ou à l'international. La diversité des formes de volontariat reste cependant complexe et parfois 

méconnue du public, malgré son intérêt, tant professionnel que personnel.  

Afin de promouvoir le volontariat et d’en expliquer les spécificités, la plateforme  France 

Volontaires  informe et oriente les personnes qui souhaitent s'engager vers des structures d'envoi de 

volontaires et des associations d'accueil. Le réseau de France Volontaires est composé de 24 Espaces 

Volontariats à travers le monde : ce sont des lieux d'information, de promotion et d'accompagnement du 

volontariat français. La plateforme France Volontaires promeut les différents Volontariats Internationaux 

d’Echange et de Solidarité (VIES). Les organismes membres de la plateforme et les volontaires eux-mêmes 

adhèrent aux valeurs énoncées dans la charte des VIES. Elle informe, oriente, accompagne et soutien les 

volontaires, avant, pendant et après leur engagement, les structures d’accueil et d’envoi et contribue à la 

mobilisation des pouvoirs publics, collectivités territoriales et associations. France Volontaires assure une 

présence dans 24 pays à travers ses Espaces Volontariats. Elle est par ailleurs membre du Groupement 

d’Intérêt Public Agence du Service Civique et développe le Service Civique, dans le cadre de son volet 

international. Lycéens, étudiants, jeunes diplômés, professionnels en activité, retraités, les volontaires 

partagent la même envie d’engagement désintéressé dans une action de développement et de solidarité 

internationale . Chaque année plus nombreux, les candidats au départ souhaitent s’engager utilement, 

répondre à de vrais besoins tout en partageant une expérience de vie avec celles et ceux qui les accueillent. 

Les structures qui accueillent des volontaires, notamment dans les pays en développement, sont en 

demande d’échanges, d’ouverture sur le monde, de partage et de transfert de compétences. Elles en 

attendent une opportunité de rencontre pour une plus grande solidarité. Qu’il s’agisse de donner de son 

temps, d’échanger et de découvrir, d’apporter ou de partager ses compétences professionnelles, tous les 

volontaires partagent des  valeurs communes. Selon sa disponibilité, son niveau de formation, sa situation 

professionnelle et ses centres d’intérêt, le candidat au départ va s’orienter vers le dispositif ou la structure 

qui lui correspond. Information et orientation, formation et préparation au départ puis accompagnement 

sur le terrain, constituent autant d’étapes clés d’un séjour réussi. Bon à savoir : Une mission de volontariat 

peut être valorisée dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience (VAE) pour obtenir un diplôme 

en lien avec les compétences développées. Pré-requis, durée, prise en charge : découvrez toutes les 

possibilités pour partir en tant que volontaire. 

 

 

 

https://www.france-volontaires.org/-La-charte-des-volontariats-
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ A 

TINERILOR 

Învățător:  Sandu Ana-Maria 

 Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea  

 

Interacțiunea individ- mediu școlar are o mare importanță în demersul educativ, iar mediul școlar 

trebuie să ofere toate condițiile necesare bunei desfășurări a activității didactice, astfel încât ambianța 

educațională din cadrul școlii să fie una propice dezvoltării elevilor. Relația dintre voluntariat și 

modalitățile de prevenire / atenuare a comportamentului violent se bazează pe un raport de cauzalitate 

pozitivă, în sensul în care implicarea proactivă în viața comunității are rolul de a determina ponderea 

atitudinilor agresive și canalizarea energiei tânărului spre acte sociale constructive, dezvoltând abilitatea 

acestuia de a-și clarifica și valorifica interesele. Proiectul- impact desfășurat în ultimii 3 ani la școala 

noastră, ,,Să fim mai buni, mai iubitori”, a oferit șansa unui număr mare de elevi de a se implica în 

activitățile de voluntariat. Obiectivele urmărite au fost: promovarea incluziunii persoanelor aflate în 

dificultate, prin antrenarea voluntarilor într-un program de suport educational și încurajarea inițiativelor 

umanitare față de categoriile sociale care prezintă un anumit grad de vulnerabilitate socio- economică. 

Latura formativ- incluzivă a proiectului vizează, de asemenea, parteneriate interinstituționale cu Fundația 

Humanitas Pro Deo și cu Serviciul de Asistență Socială din cadrul Primăriei. Ideea acestei colaborări s-a 

născut din necesitatea de a răspunde nevoilor ridicate de cazuri sociale greu de identificat fără suportul 

Serviciului de Asistență Socială, asumării responsabilității de a diminua ponderea elevilor cu riscul de 

abandon școlar și asimilării experienței extracurriculare ca formă reală de exersare a simțului civic și a 

spiritului de toleranță. Activitățile de voluntariat i-au încurajat pe elevi să organizeze activități dinamice și 

interesante pentru cei aflați în dificultate, le-au stimulat inițiativa. Cu ocazia unor evenimente cheie ale 

anului- Paște, Crăciun, mai multe familii nevoiașe au beneficiat de suport material. S-au organizat 

evenimente comune: expoziții, spectacole, campanii de sensibilizare față de persoanele cu nevoi speciale. 

Rezultatele așteptate, ca urmare a implementării proiectului, nu au întârziat să apară. Derularea 

programului a atras după sine o reacție suportivă a cadrelor didactice interesate să se alăture inițiativei; 

creșterea atractivității și interesului elevilor pentru acțiuni de voluntariat, ca modalități de exploatare a 

timpului liber; un feed-back pozitiv din partea grupurilor- țintă, sensibilizarea membrilor comunității locale 

pentru acțiuni umanitare. Practica voluntariatului reprezintă un exercițiu de voință și motivație intrinsecă, 

înseamnă apartenența la un grup, care devine în scurt timp o familie, iar relațiile, deși sunt de natură 

formală, devin, implicit, personale. Școala trebuie să se afle în dialog permanent cu societatea, iar 

activitățile de voluntariat joacă un rol important în identificarea de soluții pentru problemele societății. 

Elevii au șansa de a deveni adulți responsabili. Prin puterea exemplului, copiii pot învăța să se implice în 

viața comunității. Înainte de a transmite elevilor săi  informații, școala trebuie să transmită adevăratele 

valori, să formeze oameni sensibili la nevoile societății. Învățăm astfel, că voluntariatul poate trezi în 

oameni cele mai frumoase sentimente, că putem lupta pentru o cauză umanitară, că avem puterea de a 

schimba lumea. În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala 

noastră, urmărindu-le evoluția și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul 

școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili 

societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii 

defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a 

absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi 

de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt 
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tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în 

propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea 

capacităţilor, competenţelor proprii. Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre 

i-au vizat pe elevii cu cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii 

proveniți din familii defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe 

cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști 

pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, 

mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt 

extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine 

un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, 

prin manifestări precum simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei 

mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. 

Activităţile literare au şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi 

interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii 

procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini 

care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 
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  Volunteering  

                        Prof. Iacob Claudia Ramona  

 Liceul George Țărnea, Băbeni , Jud.Vâlcea 

 

With most of us leading super busy lives, the idea of volunteering – giving your time and energy 

to a cause without financial reward – may seem an impossible task. I mean, how can we fit anything else 

into our already jam-packed schedules? However, volunteering is important for many reasons and doesn't 

have to take up too much time. And, in fact, the benefits of volunteering are vast for the volunteer – not 

just the community, individual or organization receiving their assistance. 

So, why the interest in volunteering? The Greek philosopher Aristotle once said that the essence of life is 

“to serve others and do good,” and it seems an increasing number of us are starting to wake up and see why 

volunteering is important. People are starting to understand how serving and helping each other and 

different communities benefits not just others but ourselves, too.  

Why is volunteering important? 

Volunteering is important as it offers essential help to worthwhile causes, people in need, and the 

wider community. Indeed, many organziations and charities rely on the generosity of volunteers as often 

they’re only part-funded through government or local councils, and cannot afford to pay salaries for all 

their staff. In fact, many companies depend almost solely upon teams of volunteers to help them thrive and 

do their work. 

 So, what are the benefits of volunteering? 

Of course, the benefits of volunteering for those receiving help are clear. Whether it’s providing kids in a 

Third World country with free English classes or litter picking from your local beach, the benefits to the 

receiver and the wider community are usually part of the reason why you decide to volunteer in the first 

place. 

But did you realise just how important volunteering could be for the person doing it? In fact, volunteering 

is beneficial to the doer for a whole host or reasons, including stress reduction, combating depression and 

providing a sense of purpose.  

 “Volunteering is important as it offers essential help to worthwhile causes, people in need, and the wider 

community.”  

And while studies do show that the more you volunteer, the more benefits you’ll experience, volunteering 

doesn’t have to involve a long-term commitment. Even giving in simple ways can help those in need and 

improve your overall health and happiness. So, let’s take a closer look at just why volunteering is important 

with seven key benefits of this altruistic act.   

1. Volunteering connects you with others 

If you’re feeling lonely, isolated, or simply want to widen your social circle, volunteering in your local 

community is an important – and often fun – way to meet new people. In fact, one of the best ways to make 

new friends and strengthen existing relationships is to commit to a shared activity together, and 

volunteering lets you do just that. 

If you’ve recently moved to a new city or country, volunteering is an important and easy way to meet new 

people and it also strengthens your ties to that local community and broadens your support network. 

Furthermore, it connects you to people who have common interests and passions and who could go on to 

become great friends.  

https://www.happiness.com/volunteering/
https://www.happiness.com/depression/
https://www.happiness.com/magazine/relationships/11-things-to-do-feeling-lonely/
https://www.happiness.com/magazine/relationships/i-have-no-friends-make-new-friends-as-adult/
https://www.happiness.com/magazine/relationships/i-have-no-friends-make-new-friends-as-adult/
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In fact, volunteering is an important and interesting way to meet people who you might not normally 

connect with: people from different age groups, ethnicities or social groups. Because volunteering is open 

to everyone, it allows you to meet a wide variety of people from all sorts of walks of life, something that 

can only open your eyes further. 

2. Volunteering builds self-confidence and self-esteem 

Doing good for others and the community helps to create a natural sense of accomplishment. And working 

as a volunteer can also give you a sense of pride and identity, helping to boost your self-confidence further 

by taking you out of your natural comfort zone and environment.  

Indeed, volunteering helps you to feel better about yourself, which you can then take back to your ‘regular’ 

routine, hopefully creating a more positive view of your own life and future goals. 

If you’re shy or fearful of new experiences, cultures and travel, volunteering overseas could be an important 

and insightful way to help you build self-confidence in this area too (not forgetting the other benefit of this 

type of volunteering – a chance to see a bit of the world at the same time!). 

3. Volunteering is important for physical health... 

Interestingly, volunteering has distinct health benefits that can boost your mental and – perhaps more 

surprisingly – physical health. Indeed, a growing body of evidence suggests that people who give their 

time to others might benefit from lower blood pressure and a longer lifespan.  

A 1999 study showed that ‘high volunteers’ (helping out at two or more organizations) had a 63 per cent 

lower mortality rate than non-volunteers. And more recent research (2013) from Carnegie Mellon 

University found that adults over 50 who volunteered regularly were less likely to develop high blood 

pressure (hypertension) compare to non-volunteers. Hypertension is an important indicator of health as it 

contributes to stroke, heart disease and premature death. 

 4...and mental health  

When it comes to volunteering being important for mental health, the benefits are clear. It can help 

counteract the effects of stress, depression and anxiety. Indeed, the social contact aspect of helping others 

can have a profound effect on your overall psychological well-being. 

Volunteering keeps you in regular contact with others and helps you develop a solid support system, which 

in turn combats against feelings of loneliness and depression. Volunteering with animals has also been 

shown to improve mood, reducing stress and anxiety. 

5. Volunteering helps you forget your own problems 

One other benefit of volunteering is that focusing on others can give us a deeper sense of perspective and 

help distract us from negative thoughts and help stop rumination. Volunteering often involves helping 

those in need and can be useful in showing us that, in fact, our own lives are not as bad as we thought they 

were.   
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 Why is volunteering important? 

 

Prof.Radu Ramona  

Școala Gim. Anton Pann, Rm. Vâlcea,Jud.Vâlcea 

 

 Volunteering is important as it offers essential help to worthwhile causes, people in need, and the 

wider community. Indeed, many organizations and charities rely on the generosity of volunteers as often 

they are only part-funded through government or local councils, and cannot afford to pay salaries for all 

their staff. In fact, many companies depend almost solely upon teams of volunteers to help them thrive and 

do their work. 

 The benefits of volunteering for those receiving help are clear. Whether it is providing kids in a 

Third World country with free English classes or litter picking from your local beach, the benefits to the 

receiver and the wider community are usually part of the reason why you decide to volunteer in the first 

place. And while studies do show that the more you volunteer, the more benefits you will experience, 

volunteering does not have to involve a long-term commitment. Even giving in simple ways can help those 

in need and improve your overall health and happiness. So, let’s take a closer look at just why volunteering 

is important with seven key benefits of this altruistic act.  

 1. Volunteering connects you with others 

 If you are feeling lonely, isolated, or simply want to widen your social circle, volunteering in your 

local community is an important – and often fun – way to meet new people. In fact, one of the best ways 

to make new friends and strengthen existing relationships is to commit to a shared activity together, and 

volunteering lets you do just that. 

 In fact, volunteering is an important and interesting way to meet people who you might not 

normally connect with: people from different age groups, ethnicities or social groups. Because volunteering 

is open to everyone, it allows you to meet a wide variety of people from all sorts of walks of life, something 

that can only open your eyes further. 

 2. Volunteering builds self-confidence and self-esteem 

Doing good for others and the community helps to create a natural sense of accomplishment. And working 

as a volunteer can also give you a sense of pride and identity, helping to boost your self-confidence further 

by taking you out of your natural comfort zone and environment. Indeed, volunteering helps you to feel 

better about yourself, which you can then take back to your ‘regular’ routine, hopefully creating a more 

positive view of your own life and future goals. 

 Research shows that volunteering could be particularly useful and important in boosting the self-

esteem and confidence of adolescents who are just starting out on their life journey. A 2017 study from the 

University of Missouri and Brigham Young University that included almost 700 11- to 14-year-olds 

examined how sharing, helping and comforting others affected self-confidence. The study found that 

altruistic behaviors may indeed raise teens' feelings of self-worth and those adolescents who assisted 

strangers reported higher self-esteem one year later. 

 3. Volunteering is important for physical health... 

 Interestingly, volunteering has distinct health benefits that can boost your mental and – perhaps 

more surprisingly – physical health. Indeed, a growing body of evidence suggests that people who give 

their time to others might benefit from lower blood pressure and a longer lifespan.  

 A 1999 study showed that ‘high volunteers’ (helping out at two or more organizations) had a 63 

per cent lower mortality rate than non-volunteers. And more recent research (2013) from Carnegie Mellon 

University found that adults over 50 who volunteered regularly were less likely to develop high blood 

pressure (hypertension) compare to non-volunteers. Hypertension is an important indicator of health as it 

contributes to stroke, heart disease and premature death. 

 Lead study author Rodlescia Sneed said that carrying out volunteer work could increase physical 

activity among those who aren’t normally very active, and that it could also reduce stress: “Many people 
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find volunteer work to be helpful with respect to stress reduction, and we know that stress is very strongly 

linked to health outcomes.” 

 4. Volunteering is important for a sense of purpose  

 Because volunteering means choosing to work without receiving monetary compensation, people 

often choose to give their time to issues or organizations they feel are important or have a special 

connection to.  

 You can try volunteering at any age to help build a sense of purpose, but it is often particularly 

common in older adults – those that have retired or maybe lost a partner of friends. Whatever your age of 

life story, volunteering can be an important technique to help give your life new meaning and direction! 

    5. Volunteering helps you forget your own problems 

 One other benefit of volunteering is that focusing on others can give us a deeper sense of 

perspective and help distract us from negative thoughts and help stop rumination. Volunteering often 

involves helping those in need and can be useful in showing us that, in fact, our own lives are not as bad 

as we thought they were.  

 6. Volunteering is important for your career 

 In an increasingly competitive job market, volunteering experience can be incredibly useful. It 

shows potential employers that you can take initiative and that you are willing to give your own time to 

improve the world for other people. 

 Furthermore, volunteering gives you the opportunity to practise important common skills used in 

the workplace, such as communication, teamwork, problem solving, planning and organization. Indeed, if 

you have not had a full-time job before, then volunteering is an essential way to prove your skills when 

you go for work interviews. 
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ROLUL ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

 

Prof.Vărgatu Mădălina Maria 

Șc.Gim.,,Anton Pann,, Rm.Vâlcea, Jud.Vâlcea 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și 

este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată 

în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această 

activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, 

să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care 

să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat 

să aflăm care este etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar 

cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform 

explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod 

conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. Din experiența profesională, pot 

afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată 

și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să 

ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști 

oameni din domenii variate, să colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor 

susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca 

membru coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între 

școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. Ca urmare a 

acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup 

de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități 

de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, 

chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia 

prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea 

de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. O altă 

activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului cultural, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat 

între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă cu un 

an, un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în 
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calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest 

club, unde realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor 

era unul pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi 

la tot felul de activități ce țineau de cultură. Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o 

organizație non-guvernamentală ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră 

pentru a instrui voluntarii participanți, oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În 

urma unui program dinainte stabilit, unui grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul 

voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin rotație în anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul 

de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin 

această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea 

protejării acestor mamifere. Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi 

practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al 

alegerii liber. 
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Implicarea  Asociației „Vreau să trăiesc liber” 

 în susținerea educației 
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Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj  

 

 O organizație neguvernamentală (abreviat ONG) este o instituție care lucrează independent față de 

activitatea guvernului, deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta.  În România, în 

Legea nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, 

se precizează că organizațiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau 

persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor 

colectivități locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizație_neguvernamentală 

O organizație neguvernamentală este formată printr-o asociere voluntară a unor cetațeni care își 

propun un scop comun cu caracter non-profit. De regulă, scopul unui ONG este în interesul dezvoltării 

societății. Fiecare ONG apare dintr-o nevoie fie a societății, fie a cetațenilor care se asociază. Astfel, pe cât 

de diverse sunt nevoile comunității, pe atat de diverse sunt și ONG-urile active de astazi. 

Termenul de "organizație non-guvernamentala" a apărut pentru prima oară în 1945, fiind folosit 

de către ONU. Totuși, ONG-urile există în formă organizată încă din secolul al XVII-lea, fiind catalizatori 

ai multor schimbări de-a lungul istoriei. 

În România, legea definește 3 tipuri principale de ONG-uri: asociații, fundații, federații. În acest 

moment există peste 90.000 de ONG-uri în Romania. https://spark.adobe.com/page/hh3zfTf51y79s 

Organizațiile neguvernamentale stabilesc programul spre care se orientează. Orientarea pe prestații 

de servicii  include ONG-uri ce oferă servicii de sănătate, planificare familială, educație,etc. și presupune 

identificarea potențialilor beneficiari pentru oferirea serviciilor. Aceștia trebuie să paricipe la activități în 

procesul de implementare al programului sau proiectului. 

După 1990 în România au apărut numeroase organizații neguvernamentale, dintre care multe nu au avut 

scopuri tocmai ortodoxe. În ultimul timp, însă se constată o schimbare radicală a acestei situații. Multe 

ONG-uri se implică în mod real în sprijinul comunităților dezavantajate, iar rezultatele și efectele ajutorului 

lor sunt  evidente de cele mai multe ori.  

Mecanismul social care justifică necesitatea sprijinului educațional suplimentar oferit de ONG-uri 

după terminarea orelor de pregătire școlară îl reprezintă inegalitățile școlare. 

Inegalităţile şcolare, manifestate prin decalaje de participare şcolară şi de acumulări şcolare 

condiţionate de statusul atribuit (caracteristici cu relevanţă socială pe care un individ le are prin naştere în 

virtutea sorţii, loteriei genetice, caracteristici pe care le posedă fără a fi fost întrebat sau fără a putea să 

decidă dacă să le deţină sau nu –precum genul, etnia, nivelul educaţional parental din familia de origine, 

capitalul cultural sau material al familiei elevului) constituie una din provocările cheie ale societăţilor 

occidentale actuale, cheia soluţionării dilemelor statutului bunăstării actuale (datorită prefiguratului 

dezechilibru al sistemului de pensii care urmează declinului demografic accentuat, îmbătrânirii populaţiei 

etc.). (Gosta, E.-A, 2002) 

Există inegalitate şcolară atunci când categorii de elevi vulnerabili (cum sunt copiii din mediul rural, copiii 

romi, copiii din familii monoparentale, copiii care provin din familii sărace, cu educaţie parentală scăzută) 

înregistrează rate mai scăzute de participare şcolară, respectiv un nivel mai scăzut al 

rezultatelor/competenţelor şcolare comparativ cu colegii lor din medii non-vulnerabile. Datele colectate în 

ultimele două decenii în România arată, fără echivoc, existenţa inegalităţilor de şanse educaţionale. 

Asociația „Vreau să trăiesc liber” este o asociație nonprofit, relativ „tânără” din municipiul Dej 

condusă de psiholog Magdalena Rus. În ultimii doi ani (2019- 2020) a inițiat mai multe proiecte, în 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Institu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bie_(persoan%C4%83_juridic%C4%83)
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parteneriat cu Fundația Someș cu scopul de a ajuta familiile cu mulți copii, dezavantajate din punct de 

vedere social din mediul rural pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai și, mai ales, pentru sprijini educația 

copiilor de la sate. Proiecte precum:  Dăruiește o casă de Crăciun, O casă pentru Alexandra, Raluca și 

Adrian, au adus nespusă bucurie în familiile care își cresc copiii în condiții de neimaginat pentru anumită 

pătură a societății-a bogaților. Ca orice organizație neguvernamentală, Asociația „Vreau să trăiesc liber” 

dorește să ajute o categorie socială să depășească unele probleme cu care se confruntă; în cazul acesta se 

axează pe copiii de la sate. 

Investește în educație, Vara asta, citim. Hai cu noi! Educație pentru libertate, Sprijină educația! Eu merg 

cu drag la școală, au fost proiecte dedicate educației. (https://www.sprijina.ro/.../)  

„Decalajul dintre școlile de la sat și cele de la oraș rămâne unul profund. La nivel național, rata de părăsire 

timpurie a școlii este de 27,1% în zonele rurale, comparativ cu media naţională de 18,1% şi media UE de 

10,6%, conform raportului UE Monitorul Educaţiei şi Formării, 2018. România și-a propus pentru 2020, o 

rată a abandonului școlar de 11,3%, fără nicio șansă reală de a o atinge. Sărăcia și excluziunea socială sunt 

de două ori mai mari la sate față de orașe. Pentru unii copii, acest proces de școlarizare a devenit chinuitor. 

Nevoile primare nu le sunt îndeplinite și nu beneficiază, de cele mai multe ori, de susținerea părinților.” 

https://www.sprijina.ro/cauze/sprijina-educatia 

În anul școlar 2019-2020, până la apariția pandemiei declanșată de virusul SARS-COV2, asociația 

a derulat la Școala Gimnazială Vad, județul Cluj, programul de tip after-school „Eu merg cu drag la școală”, 

de care au beneficiat 25 de copii din clasele I și a II-a. Scopul programului a fost „schimbarea mentalității 

copiilor și părinților privind rolul școlii, precum și acceptarea și adaptarea la un sistem imperfect de 

învățământ”. S-a urmărit, totodată și „educarea cadrelor didactice pentru a comunica eficient cu acești 

elevi”. Un obiectiv important al programului a fost și „cultivarea acceptării, empatiei, integrarea în colectiv, 

deoarece în acest program au fost solicitați să participe și elevii care nu fac neapărat parte categoria celor 

proveniți din medii vulnerabile. Este important atât pentru elevii care provin din medii defavorizate, cât și 

pentru colegii lor, să coopereze, să se accepte și să se sprijine.” https://www.sprijina.ro/cauze/sprijina-

educatia 

Programul a fost organizat cu ajutorul cadrelor didactice, îndrumătoare ale claselor respective, a conducerii 

școlii, pentru a cunoaște situația școlară a elevilor, pentru a verifica prezența acestora la cursuri și pentru a 

afla în timp util care sunt nevoile lor. Voluntari ai asociației au participat la susținerea activităților.  

Activitățile au fost grupate în: 

-activități de sprijin: asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare, asigurarea 

suportului pentru efectuarea temelor, activități remediale, asistență psihopedagogică pentru elevii cu CES; 

-activități de pregătire pentru viață: dezvoltarea competențelor socio-emoționale, activități pentru formarea 

unei mentalități flexibile, pentru implicare în învățare și învățare de profunzime, stil de viață sănătos, 

educație ecologică, evenimente cu scop recreativ și pentru a primi daruri de sărbători, activități de 

promovare a lecturii.  

Un punct foarte important al programului a fost asigurarea unei mese calde pentru copii, la amiază, 

cu bunăvoința unor firme/restaurante/pizzerii care s-au oferit să doneze pentru această cauză.  

Practic, prin intermediul acestui program, elevii au fost plasați într-un nou context (cu alte valori, 

norme, obișnuințe, scheme cognitive) care i-a orientat către performanță școlară, către creșterea 

acumulărilor educaționale. Valențele pozitive ale programului „Eu merg cu drag la școală” au fost evidente 

prin prisma creșterii nivelului rezultatelor școlare, formarea unor competențe socio-emoționale și 

atitudinea mai deschisă spre educație a beneficiarilor - elevi și părinți.  
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  În 1994, la Salamanca,  ,,educaţia pentru toţi“ a fost definită ca ,,acces la educaţie şi calitate a 

acesteia pentru toţi copiii“, obiectiv care presupune asigurarea posibilităţilor participării la educaţie a 

tuturor copiilor, indiferent de cât de diferiţi sunt ei şi se abat prin modelul personal de dezvoltare de la ceea 

ce societatea consideră a fi normal. Astfel, şcoala trebuie să includă în procesul de învăţământ toţi copiii, 

fie ei cu handicap sau supradotati, copii ai străzii sau copii provenind din grupuri marginalizate. Ea este 

oarecum ,,obligată“ să creeze condiţii adecvate pentru a da posibilitatea fiecărui elev ,,să-și realizeze 

propria lui dezvoltare optim”, deoarece ,,oricine poate învăţa orice, la orice vârstă, cu condiţia ca acel 

conţinut să-i fie prezentat într-o formă accesibilă.“ (J. Bruner)  

Aceasta viziune optimistă asupra accesibilităţii presupune încredere şi respect faţă de 

individualitatea elevului. Fiecare copil reprezintă o individualitate irepetabilă, care pretinde un tratament 

individualizat, prin exploatarea în mod diferenţiat a calităţilor psihoindividuale. El are un potenţial educativ 

înnăscut, care trebuie doar descoperit şi activizat.   

Dintotdeauna am fost adepta acordării de şanse egale în educaţie tuturor copiilor, indiferent de 

provenienţă, de capacitatea intelectuală sau de diferite deficienţe. În activitatea didactică am  întâlnit copii 

care au necesitat o atenţie specială, deoarece aveau diferite probleme, dar şi copii cu capacităţi intelectuale 

deosebite.  

 Individualizarea presupune personalizarea educaţiei, adaptarea activităţii didactice la  

particularităţile individuale ale copilului, şi poate fi realizată prin: personalizarea obiectivelor (adaptarea 

acestora la posibilităţile reale ale elevului), personalizarea activităţilor de învăţare, elevul putând alege 

modalitatea preferată de lucru, adaptarea timpului necesar pentru învăţare, adaptarea materialelor de 

instruire (fişe diverse, suporturi audio-video), învăţarea asistată pe calculator,  individualizarea temei 

pentru acasă. 

Învăţarea individualizată consideră atât elevul, cât şi învăţătorul, ca fiind cei care construiesc o 

bază de cunoştinţe împreună. Ea este necesară pentru "anumiţi" copii din clasă, vizându-i în mod deosebit 

pe cei care au un potenţial superior sau pe cei cu deficienţe  de orice fel, rolul primordial în cunoaşterea 

acestora avându-l învăţătorul. Acesta are la îndemână o paletă largă de strategii corespunzătoare stilului 

de învăţare şi nevoilor fiecărui copil. 

Orice învăţare este eficientă dacă pleacă de la cunoaşterea copilului, individualizarea fiind 

imposibilă fără o cunoaştere a ,,zestrei" cu care vin copiii la şcoală. Niciodată doi copii nu încep  o activitate 

educaţională exact în acelaşi fel; contribuie cu propriile lor experienţe, atitudini, calităţi, abilităţi, 

personalitate.  

Pasiunea pentru un anumit obiect de învăţământ se dezvoltă în relaţie directă cu rezultatele bune 

obţinute în acest domeniu de studiu. Se impune deci ca elevul să fie ajutat să obţină bune rezultate la 

învăţătură, care să-i răsplătească aşteptările pe măsura efortului depus şi să se bucure de succes. Calea cea 

mai sigură în acest sens o reprezintă individualizarea invatarii si tratarea diferenţiată a elevilor, în funcţie 

de posibilităţile lor interne, de interesele şi aptitudinile prin care se exprimă domeniul lor de „excelenţă”. 

Pentru ca micul şcolar să fie atras de activitatea matematică depinde direct de învăţător, de 

multiplele procedee folosite la clasă, de noutatea pe care o transmite copilului prin fiecare exerciţiu, de 

modul cum ştie să-i activizeze gândirea, să-l atragă să participe direct şi activ. 
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Individualizarea invatarii folosind fişele de lucru independent este de un real folos, asigurând 

caracterul individual şi independent al învăţării, ritmul propriu de lucru al elevului, conform capacităţilor 

şi nivelului său de cunoştinţe, priceperi şi deprinderi. 

În activitatea la clasă, am întocmit fişele de lucru  folosind un conţinut diferenţiat, care să ajute la 

însuşirea temeinică a cunoştinţelor pe căi cât mai accesibile, specifice diferitelor grupe de elevi, dezvoltării 

intelectuale a acestora. Astfel, am folosit cu succes următoarele categorii de fişe: fişe de recuperare; fişe 

de consolidare; fişe de dezvoltare; fişe de creativitate. 

Fişele de recuperare se adresează elevilor cu lacune în cunoştinţe. În vederea elaborării lor, am  

încercat să cunosc exact care cunt golurile cu care se confruntă fiecare elev, astfel încât acestea să poată fi 

acoperite prin exerciţiile propuse spre rezolvare. Astfel, elevii reusesc să-şi însuşească materia restantă şi 

să-i ajungă pe colegii lor. 

Fişele de consolidare au drept scop corectarea greşelilor  colective şi individuale pe care le fac 

elevii. Îi ajută pe aceştia să înţeleagă mai bine şi să-şi fixeze noţiunile predate anterior. 

Fişele de dezvoltare conţin sarcini care să pună probleme în faţa elevilor foarte buni, pentru ca 

aceştia să nu piardă vremea  aşteptând să termine de lucrat colegii lor. Sunt fişe suplimentare, care să le 

solicite efortul.  

Fişele de creativitate cuprind sarcini de un nivel superior, care să le solicite elevilor gândirea, 

imaginaţia, creativitatea. Ele se adresează în special elevilor foarte buni. 

Lucrul cu fişele permite elevului să rezolve sarcinile în ritm propriu, conform capacităţilor 

 şi nivelului său de pregătire. Ele pot fi folosite în etapa reactualizării cunoştinţelor însuşite anterior, în 

pregătirea copiilor pentru asimilarea cunoştinţelor noi, în fixarea şi evaluarea lor. Fişele de lucru pot fi 

concepute în aşa fel încât să aibă o formă atractivă, care să mentină treaz interesul elevilor pe tot parcursul 

rezolvării lor. 

Sunt situaţii când, în diferite forme de activitate,  se pot da exerciţii care presupun  toate gradele 

de dificultate, lăsând elevilor posibilitatea de a rezolva numai pe acelea pe care reuşesc.  

 Unul dintre jocurile didactice matematice ce implică individualizarea invatarii şi pe care îl 

folosesc frecvent la clasă, în special în lecţiile de sistematizare şi consolidare, dar şi în cele de recapitulare, 

este “Alege şi rezolvă!” sau “Plicurile cu surprize”. Scopul acestui joc este consolidarea deprinderilor 

de a efectua operaţii matematice. Sarcina didactică vizează verificarea cunoştinţelor asimilate de elevi prin 

rezolvarea unor exerciţii şi probleme cu diferite grade de dificultate ( simplu, mediu, dificil). Ca material 

didactic  se foloseşte un panou cu 6 plicuri: 3 dintre ele conţin fişe cu exerciţii cu grad diferit de dificultate, 

iar celelalte 3 conţin soluţiile acestor exerciţii. Pe fiecare plic este notat punctajul pe care elevii îl pot obţine 

în urma rezolvării fişelor (5, 10, respectiv 15 puncte). 

Desfăşurare. Elevii aleg spre rezolvare fişe din plicurile cu tipul de sarcini pe care cred că sunt 

capabili să le rezolve la momentul respectiv. După rezolvare, confruntă rezultatele obţinute cu cele din 

plicurile cu rezolvări. În funcţie de corectitudinea / incorectitudinea rezolvării sarcinilor, vor continua spre 

nivelul superior sau vor coborî spre cel inferior. Elevul care consideră ca sarcina didactică luată spre 

rezolvare îl depăşeşte, merge şi ia o fişă cu nivel de dificultate mai scăzut. Cel care a rezolvat corect fişa 

alege apoi una fie din aceeaşi categorie, fie din categoria de nivel superior. 

 La final, fiecare elev îşi calculează punctajul obţinut de-a lungul jocului. Jocul se poate desfăşura 

atât individual, cât şi pe echipe.  

În acest fel, elevul / echipa are posibilitatea de a alege personal  tipul de sarcină  propus spre 

rezolvare, după care se autocorectează cu ajutorul soluţiei din plicul de răspunsuri. Jocul stimulează atât 

cooperarea, spiritul de echipă, atunci când se desfăşoară pe echipe, dar şi o oarecare competiţie, când se 

desfăşoară individual; dezvoltă capacitatea elevului de a se autocorecta şi de a-şi autoaprecia  capacităţile. 

Diferenţierea temelor pentru acasă o realizez în aşa fel încât elevii slabi să înveţe lucrurile care 

asigură înţelegerea lecţiei următoare sau progresul elementar la matematică, iar cei buni şi foarte buni să 

poată lucra mai mult şi la un nivel mai ridicat. Tema pentru acasă trebuie să conţină două părţi: o parte 
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obligatorie (sarcini simple şi uşoare) şi o parte facultativă (sarcini grele şi mai complicate). O modalitate 

eficientă şi acceptată de elevi, pe care o practic de câţiva ani, este tema pentru acasă cu sarcini de lucru 

diferenţiate, după următoarea structură:  

-tema obligatorie ( notată cu  O), care cuprinde sarcini de lucru de nivel  minim/ mediu; 

-tema pentru „elevii harnici” ( notată cu ); nu este obligatorie, dar poate fi efectuată de elevii care 

doresc să lucreze suplimentar;  include sarcini de lucru de nivel mediu / superior; 

-tema pentru „elevii isteţi”  (notată cu  ); nu este obligatorie şi include fie sarcini de lucru de nivel 

superior, fie diferenţiate pe baza teoriei inteligenţelor multiple. 

 În acest fel, ofer fiecărui elev  posibilitatea să aleagă acasă, după efectuarea temei obligatorii, ce 

şi cât poate rezolva din celelalte teme propuse. Faptul că fiecare poate face acest tip de alegere înseamnă, 

pentru elev: automotivare, autoevaluare, propria adaptare la ritmul de lucru, la elementele de bioritm 

individual. Ulterior, în evaluare, am căutat să fac aprecieri, să laud, să evidenţiez acei elevi care, în unităţi 

mai mari de timp, dovedesc interes în realizarea temelor pentru acasă. Spiritul de întrecere fiind puternic 

la clasele mici, după un timp am avut bucuria să constat că  din ce în ce mai mulţi elevi optează pentru 

tema facultativă. La sfârşitul orei obişnuiesc să ofer elevilor mai slăbuţi indicaţii pentru rezolvarea temelor 

de acasă. În unele cazuri, începem efectuarea temelor încă din clasă, urmând ca această activitate să fie 

continuată acasă. În acest fel, elevii ştiu cum trebuie rezolvate problemele şi exerciţiile din temă. 

În alcătuirea fişelor de evaluare sumativă, am încercat să formulez itemii  în aşa fel încât fiecare 

copil să poată lucra din subiect atât cât îi permite pregătirea sa. Dificultăţile subiectului apar gradat, încât 

elevii de calificativul suficient să poată să scrie şi ei atât cât ştiu. Când itemii dificili apar la început, chiar 

şi unii elevi de calificativul „foarte bine” dau foile albe la sfârşitul orei, iar verificarea nu mai este 

concludentă. Astfel de lucrări determină stagnarea sau descreşterea interesului elevului pentru matematică. 

 Folosirea învățării individualizate, alături de activitatea frontală, oferă posibilitatea de a obţine 

rezultate bune în munca didactică: dezvoltarea capacităţilor  de a aplica în practică cunoştinţele însuşite, 

dezvoltarea corespunzătoare a proceselor psihice. Utilizarea fişelor este un procedeu care permite fiecărui 

copil să execute o muncă personală, mai bine adaptată posibilităţilor sale intelectuale. Fişele pot fi aplicate 

cu condiţia să cuprindă sarcini care să nu depăşească nivelul de înţelegere al copiilor, particularităţile 

individuale şi cerinţele programei şcolare.  

 Învăţarea individualizată duce la eliminarea unor lacune din cunoştinţele şi deprinderile elevilor 

mai puţin dotaţi, dar şi la îmbogăţirea şi aprofundarea cunoştinţelor acelor copii capabili de performanţe 

superioare. Ea reprezintă o condiţie a progresului şcolar, deoarece randamentul maxim poate fi atins de un 

elev doar în situaţia în care sarcinile primite spre rezolvare se află la limita superioară a capacităţilor sale 

de rezolvare. 

O ambianţă şcolară în care elevul se simte bine, un climat instituţional în care elevul este 

implicat în alegerea parcursului de formare, un mediu centrat pe învăţare care valorizează fiecare membru 

al comunităţii, un curriculum şcolar echilibrat şi aplicat consecvent pe termen lung, mai puţin aglomerat, 

în care se abordează şi se rezolvă mai puţine probleme, dar se aleg probleme semnificative şi acestea se 

aprofundează – toate acestea pun elevul în consens cu propriile sale aspiraţii, ducându-l spre realizare 

personală şi profesională. În acest fel, motivaţia pentru învăţare antrenează după sine o învăţare eficientă. 

Mai mult, într-un asemenea climat, invatatorul şi elevul îşi asumă deopotrivă responsabilitatea asupra 

eşecului sau succesului, într-un parteneriat cu roluri diferite.
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I. DELIMITĂRI CONCEPTUALE 

Etimologic, cuvântul „comunicare” provine din latinescul „communius” (comun), care a dat naştere 

verbului „communico”, ceea ce înseamnă „a face în comun, a pune în comun, a împărtăşi, a participa la 

întreţinerea a ceea ce este comun, a fi în comun”. Ori, plecând tocmai de la sensul lingvistic al cuvântului 

„a comunica”, educaţia – ca relaţie de comunicare - presupune interacţiune între două sau mai multe 

persoane, interacţine care se bazează pe schimburi de mesaje. 

Într-o accepţiune mai largă, comunicarea constă în „transmiterea şi schimbul de informaţii între 

persoane, în circulaţia de impresii şi de comenzi, în împărtăşirea de stări afective, de decizii şi judecăţi de 

valoare, care au ca scop final obţinerea de efecte la nivel particular, interior al fiecărui individ... 

comunicarea înseamnă a spune celor din jur cine eşti, ce vrei, pentru ce doreşti un anume lucru şi care sunt 

mijloacele pe care le vei folosi pentru a-ţi atinge scopurile” (Anghel P., 2003, p11). 

Definirea conceptului „comunicare” nu este atât de simplă precum ar părea. Fiecare cercetător 

preocupat de acest domeniu se referă în definiţia proprie la un anumit aspect al comunicării. De exemplu, 

Mihai Dinu, în lucrarea sa „Comunicarea” (1997) rezervă un întreg capitol problematicii dificultăţii 

definirii conceptului de comunicare. Denis McQuail (1999) exemplifică felul în care se înţelege în mod 

curent comunicarea: „verbul a comunica se referă de obicei la acţiunea de a transmite un mesaj despre 

ceva, cuiva care este receptorul”, acţiune care implică însă şi alte elemente şi precondiţii ca „intenţia de a 

transmite informaţii şi idei, motivaţia receptorului şi existenţa unor persoane, obiecte, evenimente şi idei 

care constituie subiectul mesajului” (p.14-15). 

TEHNICI DE COMUNICARE  

Dezvoltarea competenţelor de comunicare se realizează prin analizarea unui program de sugestii şi 

reguli practice prezent în fiecare din componentele actelor interpersonale: a conversa, a argumenta, a 

seduce, a sugestiona, a manipula, a tăcea, a asculta, a scrie. 

Relaţiile dintre oameni se fundamentează pe comunicare. Orice comunicare se bazează pe 

interpretare. 

TEHNICI DE COMUNICARE ÎN RELAŢIILE    INTERPERSONALE  

1. Tehnica reciprocităţii 

Cazul clasic in care ti se ofera un cadou, un buchet de flori, iar apoi ti se cere ceva in schimb. Adica 

faci o serie de favoruri, urmand ca apoi sa ceri si tu un favor! Acest caz l-am intalnit chiar dus la extrem. 

Am primit un telefon de la o firma care mi-a spus ca ar vrea o adresa unde sa-mi trimita un cadou de 

promovare a firmei lor. Poti sa refuzi un cadou? Mai greu! Apoi dupa ce i-am dat adresa, m-a intrebat daca 

ii pot acorda 10 minute atunci cand imi aduce cadoul. Ce poti sa mai spui? Mai nimic. Ti s-a oferit ceva 

gratis, trebuie sa oferi si tu ceva acum! 

2. Tehnica contrastului 

Aceasta lege spune ca doua lucruri diferite par si mai diferite atunci cand sunt puse alaturi sau, alt 

sens, un lucru poate capata dimensiuni diferite in functie de contextul in care este plasat (de exemplu, viteza 

de 100 km/h ne va parea mai mare sau mai mica, dupa modalitatea in care o atingem: accelerand de la 40 

km/h sau incetinim de la 150 km/h). 

Frumusetea acestei legi consta in faptul ca ea functioneaza nu numai perfect, ci si insesizabil. Cine 

o foloseste poate profita din plin de noi fara a avea nici un moment aerul ca o face. Nu credeti? Hm… 

EX: „Stiti ce mi-a spus patronul unei agentii imobiliare? Pastrez mereu in oferta 2-3 apartamente 
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oribile la preturi umflate, in oricare zona a orasului, si pe acestea le prezint clientilor la prima lor vizita. 

Dupa ce vad aceste porcarii, casa pe care intr-adevar vreau sa le-o prezint li se pare minunata!” 

3. Tehnica validării sociale 

Cu toții avem nevoie de validare și este sănătos și firesc să căutăm acest lucru. Când devine prea 

mult, însă, reprezintă o problemă a nesiguranței și neîncrederii în propria persoană. 

Validarea înseamnă, în primul rând, recunoașterea unor drepturi și a unor merite. În copilărie, avem 

nevoie de validarea părinților pentru a ne simți valoroși și importanți, pentru a ne simți vizibili, în primul 

rând. Ei ne oferă un prim feed-back despre noi înșine, pe care, treptat, ne clădim imaginea și stima de sine. 

Prin validare, copilul este acceptat pentru ceea ce este și iubit așa cum este. Împotriva acestei atitudini 

sănătoase pentru copil vine critica din partea părintelui. Vorbim aici în special de acea critică ce rezultă în 

etichetarea copilului și nu a unui comportament. Respectiv, în loc să spunem „Nu ai învățat suficient sau 

nu ai fost destul de atent la oră”, îi spunem „Ești un neatent” sau, mai rău, „Ești prost”. 

Pentru echilibrul interior al copilului, nu este în regulă nici să fie validat la fiecare pas. El va învăța 

să resimtă și nemulțumire sau frustrare, în doze mici, adaptative, care îi vor fi utile pe viitor. Dacă nu 

încetăm cu validările, ajungem la răsfățul în exces și așa educăm narcisiștii de mai târziu. În plus, un copil 

ajuns adult, în permanentă căutare de validare, este o persoană nesigură pe propria valoare, confuză, în 

permanentă căutare a reperelor exterioare. 

Cum spuneam, este firesc să avem nevoie de valiadare. Facem lucrul acesta zilnic, pentru că ne 

încarcă pozitiv. Chiar și așa, este bine să fim atenți de la cine căutăm să primim validări și cât de multă 

validare ne este necesară. De multe ori, cei care caută în permanență validarea, au fost privați de ea în 

copilărie. Ei, practic, hrănesc acum copilul interior, frustrat, nesigur, dornic să fie văzut. Sau, reversul, cum 

spuneam, caută să perpetueze acea validare excesivă primită de la părinți. 

Nevoia acută de validare vorbește despre un sine fragil, o imagine de sine proastă și o stimă de sine 

scăzută. Persoana caută în exterior ceea ce nu își poate oferi singură, pentru că nu dispune de resursele 

necesare. Pentru moment, validările îi oferă gura de aer căutată, dar pe termen lung, acestea au efect invers. 

Persoana se va simți și mai lipsită de valoare. 

Toleranța scăzută la frustrare (nu sunt apreciat de persoana x, sau nu am primit feed-back-ul dorit) 

ne face să fim și mai ușor de manipulat. Cei din jur vor simți această nesiguranță și o pot folosi împotriva 

noastră. Ajungem astfel să acceptăm compromisuri prea mari din teama de a nu fi respinși, nu criticăm 

(aici vorbim despre critici constructive și necesare) și renunțăm la inițiativă, opinii personale sau afirmarea 

propriilor nevoi. 

Pe de altă parte, cei răsfățați, respectiv narcisicii de mai târziu, vor fi zgomotoși în autovalidările 

proprii, pe care, de altfel, nu le vor putea susține în practică. O persoană echilibrată va evita astfel de 

persoane și se va feri de capcanele lor. O persoană nesigură, la rândul ei, va fi copleșită de un narcisic și 

va ajunge să îi hrănească această nevoie de valiare. Până la urmă, narcisicul reprezintă (cel puțin la 

suprafață) tot ceea ce ea nu își poate oferi sieși…  

O nevoie nesănătoasă de validare indică, în primul rând, necesitatea unui mai bun contact cu sine și 

o mai bună cunoaștere a propriilor resurse și calități. Drumul către cunoașterea de sine poate fi unul 

îndelungat, dar necesar pentru a ne descoperi adevăratele nevoi și pentru a învăța cât și cum să ni le 

satisfacem singuri. Iar în acest mod vom ieși din tiparul nesiguranței și neîncrederii în sine, sau din cel al 

nevoii de perfecționism. 

         4. Tehnica asocierii 

Majoritatea evenimentelor din viata noastra sunt asociate unor sentimente pozitive, negative sau 

neutre. Vom tine minte mai ales sentimentele pozitive si negative, iar ori de cate ori vom avea de-a face cu 

un eveniment sau o actiune similara, apare automat si sentimentul. Creierul, odata ce a asociat un eveniment 

cu o anumita stare, ori de cate ori se va intalni cu evenimentul respectiv nu va putea sa-l disocieze, decat 

in foarte mica masura. 

In zona negocierii te poti servi de aceasta forta puternica a asocierii, ea transformandu-ti partenerii 
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de negocierie fie in relatii pe termen lung, fie (in cazul nefericit ) in dusmani. 

Trebui sa incerci astfel ca relatiile tale cu partenerii sa fie presarate de momente placute. Cu cat vor 

fi mai multe momente placute cu atat relatia se consolideaza. 

In cazul in care sunt momente placute, ASOCIATE CU TINE, ori de cate ori vei intra in legatura cu 

el, vor fi activate intr-o masura oarecare si sentimentele din trecut, atunci cand a avut de-a face cu tine. 

Mai jos 12 tips & tricks in negociere reprezentative pentru tehnica asocierii pentru a va putea face o 

idee asupra aplicarii ei: 

1. Masa in oras 

Nu degeaba se practica iesirile in oras cu clientii. Atata timp cat este iesire reusita, rezultatele vor fi 

pe masura. El va asocia sentimentul placut al iesirii in oras cu tine. 

2. O plimbare cu barca 

La fel, o plimbare cu barca poate fi o idee buna, atata timp cat partenerul tau nu are rau de apa. 

3. Reclamele 

Observati reclamele. Acestea incearca sa asocieze imaginea produsului cu anumite stari (bucurie, 

placere, satisfactie) sau cu personaje cunoscute din fotbal, film etc. De ce se fac aceste lucruri? Pentru ca 

se stie ca asociezi automat imaginile, iar apoi va fi foarte greu sa faci disocierea cand te vei intalni cu 

produsul sau serviciul respectiv. Tu ce imagini asociezi produsului tau? 

4. Discutiile 

In cazul acesta intrebarea este simpla: cum au loc discutiile tale cu partenerii tai? Isi aduc aminte cu 

placere de tine sau isi aduc aminte cu neplacere? Fa in asa fel incat discutiile sa fie placute. Presara discutia 

cu putin umor, nu-l presa mai mult decat este cazul si fa in asa fel incat sa vada in tine un partener, un om 

la care poate apela oricand. 

5. Vestimentatia si igiena 

Felul in care te imbraci va transmite intotdeauna un semnal partenerului tau. Acesta va simti daca 

are de-a face cu un cunoscator in domeniu sau nu. Ai grija ca aspectul tau sa fie unul ingrijit. Foloseste apa 

de toaleta, dar cu masura. De asemenea, ar ajuta sa ai si o igiena dentara corespunzatoare. Ce parere credeti 

ca are un client despre un partener care are respiratie urat mirositoare? Va las pe voi sa raspundeti si sa va 

imaginati ce simte acesta! 

6. Insotitorii 

Oare de ce crezi ca la anumite receptii te intampina fete frumoase si foarte amabile? Motivul este 

simplu, sa ai un sentiment placut atunci cand iti vei aduce aminte de acea intalnire. Cine te insoteste pe tine 

la intalniri? Cine este in preajma ta atunci cand faci afaceri? 

7. Locul intalnirii 

In functie de posibilitati, este bine sa creezi o ambianta cat mai placuta. Flori, miros placut, plante 

naturale, muzica, mobilier comod etc. Gandeste-te la aceste lucruri si profita de ele cat poti de mult. 

Surprizele pot fi neasteptat de placute! 

8. Masina 

Ne place sau nu, masina pe care o conducem transmite o imagine. Aceasta imagine este perceputa 

de partenerii nostri de afaceri in mod automat. Daca nu ai lucrat inca la acest aspect poti face ceva in acest 

sens (bineinteles, in masura in care este posibil). 

9. Florile si micile cadouri 

De ce credeti ca florile au devenit un cadou atat de des intalnit? Odata primite, ele creeaza un 

sentiment placut, sentiment care poate sa persiste. Daruieste flori ori de cate ori ai ocazia: de multumire, 

de apreciere, cu ocazia zilei de nastere, de inceput de afacere, de sfarsit de afacere sau pur si simplu fara 

motiv (in acest ultim caz florile vor fi cel mai apreciate) 

10. Atitudinea ta 

Oamenii cauta optimistii si evita morocanosii. Nimic nu este mai neplacut decat o conversatie cu un 

morocanos de la care te chinui sa tragi cuvintele cu clestele. Fii optimist, dar realist in acelasi timp. Ce 
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crezi ca simt clientii dumneavoastra dupa ce plecati de la ei? Atentie, moralul este contagios! Le-ai ridicat 

sau le-ai coborat moralul? Raspunzandu-ti vei intelege cat este de importanta legea asocierii. 

11. Pildele tale 

Oamenilor le place sa auda povesti. Uneori, cand esti intrebat ceva, ideal ar fi sa ai o scurta povestire 

care ilustreaza raspunsul tau. 

De pilda, poti fi intrebat: ce termen de garantie are aceasta tabla pe care as vrea sa o pun pe casa? 

Poti raspunde: Reteta dupa care se face aceasta tabla era folosita si cu 50 de ani in urma. Casa unui vecin 

de-al meu are asa ceva. A pus-o in urma cu 40 de ani. O are si acum. Pe piata garantiile sunt in medie de 

10 ani. Noi va oferim 15 ani garantie, insa puteti sta linistit cateva zeci de ani. Si eu am aceeasi tabla la 

casa. 

Aceasta este o poveste pe scurt. O poti dezvolta in functie de situatie. Povestea ta trebuie sa fie reala 

si eventual sa poata fi verificata, altfel este foarte riscant sa o folosesti. Gandeste-te ce povesti stii si pe 

care le poti spune clientilor tai pentru a fi raspunsuri doveditoare pentru acestia. Acesta este un truc la care 

apeleaza foarte des marii oratori. 

12. Non-verbalul in timpul discutiei 

Folosirea nonverbalului pentru a transmite un mesaj subliminal este o tehnica foarte puternica ce 

utilizeaza tehnica asocierii. Ideea este aceea de a asocia toate sentimentele pozitive cu tine si pe cele 

negative cu un punct virtual. 

Practic, acest lucru inseamna ca ori de cate ori folosesti un cuvant sau povestesti o situatie cu o 

conotatie pozitiva sa te atingi discret, undeva pe piept. Te atingi atunci cand folosesti cuvinte precum 

incredere, realizare, eficient, decizie buna. Nu trebuie neaparat sa te atingi atunci cand vorbesti numai 

despre tine, ci si atunci cand vorbesti despre altcineva sau despre o situatie. 

E foarte important sa asociezi si „raul” cu altceva. Pe acesta poti sa-l „asezi” undeva in dreapta ta. 

Practic, atunci cand folosesti cuvinte negative gesturile tale trebuie sa-l plaseze intr-un punct exterior. 

In felul acesta vei asocia sentimentele bune cu tine, iar pe cele rele cu ceva din afara ta. La final, 

cand pui intrebari cheie la care astepti raspunsuri decisive, trebuie sa te atingi din nou pe tine. Este o tehnica 

foarte subtila, cu rezultate imediate, dar care necesita antrenament pentru a o practica cu discretie. 

5. Tehnica piciorului în uşă 

A fost studiată începând cu 1996, dovedindu-și eficacitatea până în prezent. În literatura de 

specialitate este considerată o tehnică de manipulare, Nicolas Gueguen incluzând-o în lucrarea Psihologia 

Manipulării și a Supunerii. 

Tehnica piciorul in usa are ca principiu lansarea în prealabil a unei cereri, urmată de lansarea unei a 

doua cereri la un interval de timp. Această tehnică a fost experimentată în modul următor: 

• cererea iniţială: unei persoane i s-a cerut să spună dacă viteza poate să ucidă 

• a doua cerere: aceleiași persoane i s-a cerut apoi să amplaseze un panou publicitar în curte, cu 

promovarea acestei idei 

• cererea inițială: completarea unui chestionar din 4 întrebări despre detergenți 

• a doua cerere: completarea unei chestionar cu 55 de întrebări 

• cererea inițială: localizarea unei străzi 

• a doua cerere: să aibă grijă de bagaje pentru 15 minute 

• cererea inițială: purtarea unei insigne a donatorilor de sânge 

• a doua cerere: donarea de sânge 

  

• cererea inițială: întrebare: cât este ceasul? 

• a doua cerere: să-i dea o sumă de bani (50 de bani) etc. 

Cererile inițiale sunt lansate cu scopul stabilirii unui contact cu interlocutorul. Odată ce 

interlocutorul acceptă prima cerere, experimentele arată în mod ferm că o va îndeplini pe a doua mult mai 

uşor. Astfel, de la caz la caz, s-a înregistrat o rată de răspuns mult mai favorabilă când se stabilea un contact 

https://www.damaideparte.ro/psihologie-practica/comunicare-nonverbala-supunere/
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inițial.  Dacă, în mod normal, numai 10% din oameni răspund celei de-a doua cereri formulate în mod 

direct, folosind această tehnică, procentul se poate dubla, ajungând chiar până la 50%. 

Tehnica funcționează pentru că, odată ce persoana a fost amabilă, îi va fi mai uşor să fie amabilă și 

a doua oară. Tot experimentele au arătat că pe măsură ce cererea inițială este mai greu de îndeplinit, a doua 

oară se va înregistra o rată de răspuns pozitiv mai mică, întrucât interlocutorul consideră că „deja a făcut 

destul”. De exemplu, dacă îi adresezi unei persoane o primă cerere ‒ să-ți răspundă la un chestionar de 25 

de întrebări ‒, probabilitatea ca acea persoană să-ți răspundă ulterior la un chestionar de 45 de întrebări 

scade considerabil, întrucât consideră că deja a făcut suficient. Dacă inițial însă îi ceri să răspundă doar la 

4 întrebări, probabilitatea ca peste 3 zile să-ți răspundă la chestionarul de 45 de întrebări va crește 

considerabil. 

Tehnica piciorul in usa are o largă aplicabilitate. Ea funcționează în viața personală, în mediul 

donațiilor sau al binefacerii, dar și în negociere și vânzări.  Nicio tehnică de negociere nu garantează 

succesul 100%, „piciorul în ușă” fiind una din tehnicile care măresc rata de succes. Cât este de etică această 

tehnică este greu de spus, cert este însă că e folosită la scară foarte largă. În cazul în care este folosită pe 

dumneavoastră e de dorit să vă dați seama, iar atunci când o observați puteți alege dacă răspundeţi celei 

de-a doua cereri sau nu. Iar dacă vă gândiți să o aplicați, calculați bine, lansați o primă cerere moderată (nu 

exagerat de simplă sau exagerat de grea), și apoi, la un scurt interval de timp, lansați a doua cerere.  În viața 

personală uneori îți poți atinge așa mai uşor obiectivele, iar în afaceri îți poți crește profitul. 

Tehnica piciorul in usa poate fi eficientă în situații precum: să ajungi la o persoană cu putere de 

decizie, să ți se răspundă la un chestionar, să strângi donații pentru caritate, să afli informații mai multe 

dintr-o campanie, să ajungi mai ușor la un interviu de angajare, să ajungi să prezinți o propunere unui 

partener de afaceri etc. Cifrele și practica arată că tehnica funcționează. 

6. Tehnica uşii în față 

O altă tehnică de manipulare este:Trântitul-uşii-în-faţă. Deşi total opusă, ca esenţă, cu Piciorul-în-

uşă, etectele sunt aceleaşi. Prin această tehnică, oamenii sunt determinaţi să accepte o anume concesie, 

prezentându-li-se în prealabil o cerere mult mai mare, de aceeaşi natură, care are toate şansele să fie 

refuzată. Abia după aceea se vine cu cererea avută în vedere de la bun început. Aceasta are toate şansele 

de a fi acceptată, deoarece, prin comparaţie cu solicitarea inacceptabilă de dinainte, pare foarte rezonabilă. 

În 1975, psihologul Robert Cialdini şi colegii săi au imaginat un experiment menit să analizeze efectul 

acestei tehnici. Ei i-au întrebat pe elevii unui colegiu dacă acceptă să însoţească şi să supravegheze un grup 

de copii handicapaţi, pentru două ore, într-o vizită la grădina zoologică. Numai şaisprezece la sută dintre 

cei întrebaţi au acceptat. Unui alt grup de elevi i sa prezentat, în prealabil, o propunere mult mai amplă. În 

mod obişnuit, recrutăm voluntari dintre elevi, pentru a lucra fără plată, în calitate de consilieri la Centrul 

de detenţie a minorilor, a spus experimentatorul. Apoi a continuat: Serviciul constă în două ore de muncă 

pe săptămână, timp de doi ani. Cine se oferă? După cum era de aşteptat, nimeni nu a acceptat un angajament 

pentru o perioadă atât de lungă. În urma refuzului, experimentatorul a făcut o a doua propunere, cea 

referitoare la însoţirea copiilor handicapaţi. Circa cincizeci la sută din elevi au acceptat. Deci şi în cazul 

tehnicii Trântitul-uşii-în-faţă, ca şi în cazul Piciorului-în-uşă, şansele de obţinere a unei concesii au crescut 

de trei ori, în comparaţie cu cazurile în care cererea a fost normală.  

7. Flatarea (complimentarea) 

În practicã putem vorbi despre mai multe procedee de flatare: 

a.  flatarea sau complimentarea. Se realizează printr-o clasã de tactici care exagereazã calitãţile de 

admirat ale celeilalte pãrţi, în timp ce îi diminueazã slãbiciunile;  

b. un alt set de tactici de flatare implicã implică conformitatea opiniei. În momentul în care ne 

exprimãm acordul cu pãrerile oponentului, putem crea impresia cã avem aceeaşi opinie cu a partenerului 

de conflict, creând astfel o stare de spirit ce induce atracţie reciprocã.  

c. tactici de autoprezentare adoptate de ingraţiator (flatator); ele vizeazã prezentarea propriilor calitãţi 

în acord cu ceea ce se ştie despre partenerul de discuţie, astfel încât acesta sã îl considere pe valoros. 
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d. O altã tehnicã de linguşire poate fi consideratã ¨Vã permiteţi¨ (Dawson, 2006).  

e. Linguşirea poate cãpãta elemente mai subtile atunci când nu se mai petrece între linguşitor şi obiectul 

acţiunii sale, ci de faţã cu alţii 

        Flatarea apare atunci când vrei ceva de la altã persoanã şi consideri cã, prin lauda pe care i-o aduci, 

netezeşti calea pentru a obţine ceea ce vrei.  

   Oamenii sunt, de obicei, mult mai centraţi pe propriul interes şi propria persoanã decât pe ceilalţi. De aici 

rezultã cã, dacã cineva acordã atenţie problemelor noastre, acea persoanã tinde sã devinã importantã pentru 

noi. 

   În cazul flatării deliberarea este amplă. Subiectul este multă vreme pradă ezitării, iar decizia care urmează 

este rezultatul unui proces persuasiv complex. ¨Decizia înseamnă, în acest caz, alegere liberă şi poartă 

numele de adeziune¨. 

   Prin flatare nu vom căuta să suprimăm dimensiunea emoţională (subiectivă) a discursului; o vom îmbina 

cu cea raţională, într-un „dozaj” adaptat discursului, contextului, cât şi caracteristicilor receptorului.  

   Asumarea naturii dialogice a discursului, principiul orientării spre receptor şi principiul cooperării se 

dovedesc, iată, esenţiale în cazul flatării. 

IX.  STUDIU DE CAZ : Profilul  unui elev  timid 

Timiditatea este senzația de îngrijorare/stânjenire pe care o simt unii oameni când trebuie să intre în 

intracțiune cu alții. O vedem de multe ori: copilul care se teme să interacționeze cu colegii, care este 

temător, care ține ochii în jos atunci când vorbim cu el, este singuratic, pare visător sau trist etc. 

Nu trebuie să uităm că rolul nostru: școală sau familie este covârșitor pentru identificarea unor soluții 

atunci când avem de-a face cu un copil timid. Kersey spune: „Copiii vin într-o lume în care nu știu cine 

sunt. Ei află cine sunt prin interacțiunea cu cei din jurul lor” (Kersey apud Markway, 2011). Aici este cheia 

întregului demers pe care adultul trebuie să-l întreprindă. 

Am ales acest caz fiind convinsă că pot ameliora situaţia creată, pot preveni abandonul şcolar al 

copilului, ştiind că printr-o implicare mai intensă şi cu un efort suplimentar se pot realiza ameliorări şi se 

pot recupera unele întârzieri înregistrate în dezvoltare, cauzate în mare parte de condiţiile de mediu familial 

şi lipsa totală de interes a familiei faţă de şcoală. 

De asemenea am avut ca scop sprijinirea şi conştientizarea familiei în ceea ce priveşte rolul ei activ 

în creşterea şi educarea propriului copil, precum şi cu referire la relaţiile familie – copil-şcoală, relaţii ce 

trebuie bazate pe încredere şi respect reciproc. 

SITUAŢIE: 

Comportament inadecvat în grup, comportament introvertit faţa de colegi, timiditate, opoziţie faţă 

de sarcinile primite, rămânere în urmă la învăţătură. 

OBIECTIVE 

• determinarea cauzelor acestei situaţii 

• eliminarea acestor cauze 

• elaborarea unui proiect educaţional de intervenţie care să remedieze prin acţiune de consolidare 

situaţia, să ridice gradul de pregătire a copilului şi să se prevină abandonul şcolar, să-i redea încrederea în 

sine, să-l conducă spre o atitudine pozitivă 

DESCRIEREA CAZULUI 

Caracterizarea generală a subiectului: 

R.D. este născută în 2011 

- Vârsta la intrarea în şcoală: 6 ani 

- Copil inadaptat, excesiv de timidă, introvertită în relaţie cu colegii, incapabilă de a finaliza o acţiune 

intelectuală, refuzul de aceptare a sarcinilor strict şcolare. 

Din cauza condiţiilor precare de mediu precum şi a lipsei de atenţie şi comunicare, a faptului că nu 

a frecventat cursurile învăţământului preşcolar, Delia prezintă o întârziere de aproximativ 2 ani faţă de 
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normalitate, necesitând un program educativ special, intens pentru a recupera (pe cât este posibil) 

cunoştinţele, priceperile şi deprinderile pierdute şi a se putea integra în programul şi cerinţele şcolii. 

La nivelul organelor de simţ nu s-au constat probleme deosebite. 

Motricitatea fină, este slab dezvoltat, orientarea spaţială se realizează cu dificultate. Are un intelect limitat. 

Limbajul era situat la nivelul vârstei de 7 ani, având un vocabular sărac, prezintă defecte de vorbire 

(omisiuni, înlocuiri de sunete, repetări). 

Reprezentările sunt sărace. În gândire prezintă dificultăţi de analiză şi sinteză. 

Memoria – memorează cu mare greutate doar poezii scurte. 

Atenţia era instabilă. 

Are formate  deprinderile elementare de muncă şi autoservire, dar nu prezintă dexteritate manuală în 

realizarea unor lucrări la abilităţi practice.  

STRATEGII DE INTERVENŢIE A CADRULUI DIDACTIC 

I. IDENTIFICAREA SUBIECTULUI ŞI A SITUAŢIEI: 

- Am observat timiditatea şi tendinţa spre intovertire a Deliei faţă de noii săi colegi; 

- Nerezolvarea sarcinilor şcolare; 

- Incapacitate de a finaliza acţiunile intelectuale; 

- Rămânere în urmă la învăţătură (La sfârşitul clasei pregatitoare nu reuşea să despartă în silabe, 

avea deficit de pronunţie, nu recunoştea toate literele alfabetului.) 

II. DIAGNOZĂ ŞI PROGNOZĂ 

A. COLECTAREA INFORMAŢIILOR s-a realizat prin: 

• şedinţe individuale la care a participat mama copilului; 

• discuţii cu alte rude ale copilului; 

• discuţii cu educatoarea; 

• analiza documentelor şcolare: fişa psiho-pedagogică; 

• analiza produselor activităţii: caiete, desene, fişe de evaluare, lucrări practice; 

• observarea comportamentului şcolar. 

a. CUNOAŞTEREA VARIABILELOR SOCIO-FAMILIALE: 

-Stare civilă-părinţi: Divortați, mama trăieste în concubinaj, tatăl plecat în străinătate. 

-Istoria cuplului parental: - Mamă indiferentă; 

- Tatăl nu se implică. 

• Situaţia familiei: -Minimul condiţiilor de trai, chiar sărăcie dar şi multă mizerie. 

Mai are un frate cu un 4 ani mai mic. Cu toţii locuiesc într-o casă cu două camere (un dormitor şi o 

bucătărie).Primesc ajutor social. Nu au alte venituri. 

• Atmosfera familială: - Tensionată , cauzată de consumul de alcool şi a gradului de incultură a 

membrilor familiei. 

• Relaţia părinţi-copil: - Ameninţări verbale frecvente, injurii, pedepse. 

• Cultura familială: - Ambii părinţi analfabeţi; 

FIŞĂ INDIVIDUALĂ DE EXAMINARE PSIHO-PEDAGOGICĂ 

• Antecedente fiziologice: 

Am luat legătura cu familia şi cu medicul de familie pentru a afla istoricul dezvoltării fizice şi starea 

de sănătate a copilului. 

- De la mamă nu am putut culege nici o informaţie pentru că susţine că nu-şi aminteşte, bunica a 

afirmat că nu a suferit de nici o boală gravă, doar simple răceli, roşu în gât, febră. Nici în baza de date a 

medicului de familie nu figurează ca fiind bolnavă cronic. 

• Achiziţii şcolare: - minime 

-Nu a frecventat grădiniţa; 

-Reţine cu foarte mari eforturi cifre deşi am făcut asociaţii, comparaţii, desene care sa reprezinte 

mulţimea de X elemente, scrierea cifrei … totuşi, după un sfert de oră nu ştie ce cifră scrie: memorie foarte 
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slabă;limbaj inadecvat;imposibilitatea concentrării atenţiei;motivaţie slabă;voinţă slabă;dexteritate 

manuală redusă; 

• Petrecerea timpului liber: 

-Participă la activităţile fizice ale familiei; 

-Se joacă cu cei apropiaţi. 

b. OBSERVAREA COMPORTAMENTULUI ŞCOLAR 

• Conduită: 

-Timiditate excesivă 

-Comportament inadecvat în cadrul colectivului. Refuzul de a se juca cu colegii.. 

• Opoziţie faţă de colegi 

-Fură rechizitele; 

-Nerecunoaşterea faptei 

Motivare comportamant: 

-Lipsă de interes faţă de discipline tocmai pentru că nu le înţelege, e „depăşită „ de situaţie. 

-Cred că manifestă reticenţă faţă de propunerile colegilor tocmai pentru că a făcut prea puţin parte 

dintr-un colectiv, periodic chiar, nu cunoaşte normele/regulile relaţiilor de grup, nu a socializat de mică cu 

alţi copii şi poate fi chiar o formă de invidie.Poate fi şi o formă de răspuns la „răutăţile” şi tachinările 

copiilor care probabil că o „cataloghează” într-un fel în timpul pauzelor. 

Nonrăspuns la cerinţele programei şcolare 

-Refuză să îndeplinească cerinţele şcolare în afara prezenţei învăţătoarei –din incapacitatea de a 

finaliza o activitate intelectuală singur. 

-Lipseşte frecvent sau întârzie dimineaţa. 

-Nu vine îmbrăcată adecvat (nu are uniformă) şi nu respectă normele de igienă. 

• Reacţii verbale inadecvate: 

- Injurii şi alte expresii de acest gen-dar nu în faţa învăţătoarei. 

III.PROGRAMUL DE INTERVENŢIE AL CADRULUI DIDACTIC:  

TEHNICA FOLOSITĂ : „FLATAREA” 

• Parametrii după care este analizată situaţia: 

-Elemente ale unui comportament delincvent (atitudine opozantă faţă de colegi, expresii verbale 

neadecvate, înşelătorie). 

-Inadaptarea la norme şcolare, refuz de integrare în grup, randament şcolar minim, absenteism. 

• Strategii de intervenţie: 

- Pentru a rezolva situaţia existentă şi pentru a putea acţiona strategia pe care am aplicat-o a fost ca 

mai întâi să realizez o cunoaştere deplină a elevei ştiind foarte bine că numai aşa o voi putea înţelege şi 

ajuta. Apoi să o antrenez în acţiuni de susţinere şi exersare a psihomotricităţii fine. Pentru a putea să o 

sprijin pe copilă să dobândească aptitudini minimale în vederea integrării şcolare şi pentru a consilia 

părinţii am realizat metode de cunoaştere (individuale şi de grup) a personalităţii. 

Am observat copilul în anumite situaţii, am studiat fişa medicală. La activităţi manifestă interes de 

scurtă durată. 

Am intervenit prin: 

-Dezvoltarea relaţiilor de colegialitate -colegii încep să-o încurajeze şi să-o ajute la efectuarea unor 

sarcini; 

-Sprijin susţinut din partea învăţătoarei, acordarea unei ateţii deosebite :îi evidenţiez în public doar 

calităţile, o laud în zilele când s-a comportat frumos şi a fost mai activă; 

-Antrenarea în activităţi ca: împărţitul mâncării, ştersul tablei şi orice altă activitate gospodărească 

–( primeşte cu plăcere sarcinile, a devenit dornică să mă ajute, săritoare), astfel a devenit membru activ al 

grupului. 

-În jocurile didactice desfăşurate în clasă i se dau rolurile care-i plac. 
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-Este încurajată chiar şi pentru performanţe minime. 

• Implementarea programului 

Intervenţii realizate 

Însuşirile şi capacităţile psihice ale unei persoane se exprimă şi în produsele activităţii sale: desene, 

colaje, construcţii. Analizând aceste produse am obţinut informaţii despre capacităţile psihice, despre 

coerenţa proceselor mintale, calitatea cunoştinţelor, despre nivelul dotării psihice. La început Delia nu ştia 

să ţină bine pixul în mână, iar desenele erau nişte mânzgăleli. Muşchii mici ai mâinii nu erau suficient 

dezvoltaţi pentru că nu au fost solicitaţi îndeajuns.. Am învăţat-o să îmbine forme geometrice pentru a 

obţine un colaj, contribuind la dezvoltarea imaginaţiei creatoare. Am făcut exerciţii specifice pentru 

corectarea defectelor de vorbire. Am folosit exerciţii de orientare spatio – temporală, pentru însuşirea 

culorilor, pentru percepţia vizuală a formei şi redarea grafică. 

Am constatat că Delia are nevoie de afectivitate şi de atenţie pentru câştigarea încrederii în sine şi 

în forţele proprii ,are nevoie să fie „văzută şi auzită”- acesta fiind primul pas care a făcut să –şi schimbe 

rapid şi radical comportamentul în clasă. 

Prezentarea problemei şi motivarea ei 

-Familiei şi copilului –prin discuţii privind norme şi responsabilităţi şcolare; 

Evaluarea problemei 

-Dezavantaje biologice (moştenire genetică –memorie deficitară-de la mamă) 

-Dezavantaje psihologice (nivel minim de înţelegere, limbaj deficitar) 

-Dezavantaje pedagogice (inconsecvenţa, chiar indiferenţa familiei faţă de şcoală) 

Implementarea strategiilor 

-În activitatea şcolară zilnică 

-În activităţile extraşcolare 

 

CONCLUZIILE INTERVENŢIEI 

Familia Delieii nu a fost cooperantă şi interesată să cunoască posibilităţile de a progresa ale copilului. 

Nu au venit la şedinţele cu părinţii. Nu se interesează niciodată de situţia copilului asă cum au făcut şi până 

acum. Tot ce am avut de transmis familiei afost prin intermediul bunicii. 

Am reuşit să-i câştig încrederea şi s-o fac să colaboreze cu mine pentru ca să poată recupera 

întârzierile. În felul acesta am ajutat copilul să vină la şcoală cu optimism, chiar dacă nu are rezultate foarte 

bune. 

În concluzie comunicarea este punctul de plecare pentru orice activitate,de aceea trebuie facut tot 

ceea ce se poate face pentru ca aceasta sa se desfasoare în conditii cât mai bune,sa evitam interferentele 

care pot aparea, pe cât posibil ,si sa alcatuim grupe de lucru care pot comunica cât mai bine în realizarea 

scopurilor propuse. Este necesar ca aceasta comunicare sa se realizeze la standarde cât mai ridicate pentru 

ca astfel si munca va avea aceleasi standarde ridicate. Nu trebuie neglijat factorul uman care realizeaza 

comunicarea întrucât între acestia se va realiza procesul comunicarii pentru realizarea sarcinii. 
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 Imaginea de sine şi stima de sine la adolescenţi 
 

Profesor consilier psihopedagog: Ileana Drăguşinoiu 

Liceul Tehnologic “Dimitrie Bolintineanu”, Bolintin Vale, judeţul Giurgiu 

 

Motto: 

“Nimeni nu poate fi fericit dacă nu are stimă de sine”. 

 

Jean-Jacques Rousseau 

 

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă 

la mediul social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. 

Cunoaşterea de sine se dezvoltă odată cu vârsta şi cu experienţele prin care trecem. Niciodată nu 

vom putea afirma că ne cunoaştem pe noi înşine în totalitate; cunoaşterea de sine nu este un proces care se 

încheie odată cu adolescenţa sau tinereţea. Cunoaşterea de sine este un proces cognitiv, afectiv şi 

motivaţional individual, dar suportă influenţe puternice de mediu. 

Imaginea de sine este unificarea într-o totalitate a rezultatelor autocunoaşterii, a relaţionării cu alţii 

şi a trăirii evenimentelor autobiografice semnificative care au relevat calităţile şi defectele pe care le are 

fiecare cu privire la Eul fizic sau material, Eul spiritual şi cel social. 

Aşa cum rezultă şi din definiţie, imaginea de sine implică 3 planuri interdependente: 

o Eul fizic (se referă la particularităţi, cum ar fi: tipul somatic, relaţia dintre statură şi greutate, culoarea 

părului şi a ochilor, particularităţi fizionomice). Psihologul american William James foloseşte şi 

expresia de Eu material în care include Eul fizic, tot ce este de ordin material şi care este legat de 

respectiva persoană, cum ar fi: îmbrăcămintea, casa, alte proprietăţi despre care se spune “este al meu”; 

o Eul spiritual (se referă la: valori, dorinţe, aspiraţii, însuşiri caracteriale şi temperamentale, aptitudini 

şi talente, atitudini şi concepţii). El este rezultatul autoreflecţiei, al receptării aprecierilor altora, al 

consemnării reuşitelor şi nereuşitelor în diferite activităţi; 

o Eul social (cuprinde acele calităţi care se dezvoltă în contextul relaţiilor şi activităţilor cu alţii, cum ar 

fi locul ocupat în grupul clasei sau în cel al prietenilor, reputaţia şi preţuirea celorlalţi, asumarea şi 

realizarea statutului şi rolurilor). 

Elementele care sprijină formarea imaginii de sine a adolescentului sunt: (Butunoi, 2019, p. 37) 

o cunoaşterea propriului corp şi a funcţionalităţii lui; 

o stăpânirea mişcărilor de bază; 

o coordonarea corespunzătoare a corpului; 

o acţiunile şi cunoaşterea posibilităţilor de acţiune în situaţii reale de viaţă. 

 

În strânsă legătură cu imaginea de sine se află stima de sine. 

Stima de sine este unul dintre cele mai celebre constructe din psihologie. Cea mai utilizată definiţie 

a stimei de sine este cea propusă de Rosenberg şi alţi teoreticieni ai ştiinţelor sociale, în anii ’60. Mai exact, 

stima de sine este abordată drept evaluare stabilă şi globală a propriei valori (Rosenberg, 1979). Stima de 

sine este atitudinea pozitivă sau negativă a subiectului faţă de propria fiinţă şi modul de a se simţi capabil, 

important, valoros. 

Adolescenţa este o perioadă extraordinar de frumoasă şi totuşi una plină de provocări. Adolescentul 

începe să devină conştient de propria persoană, de propriul corp, trebuie să-şi accepte un nou mod de a 

gândi, sentimente şi dorinţe inedite. În tot acest proces de transformări biologice, psihologice şi 

sociologice, adolescentul îşi formează imaginea de sine. 

Persoanele cu o stimă de sine pozitivă: (Băban, 2003, p. 73): 

o îşi asumă responsabilităţi (“Pot să fac acest lucru”); 
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o se comportă independent (“Mă descurc singur”); 

o sunt mândri de realizările lor (“Sunt mândru pentru că … “, “Sunt important”); 

o realizează fără probleme sarcini noi (“Sunt convins că pot să fac acest lucru”); 

o îşi exprimă atăt emoţiile plăcute, cât şi pe cele neplăcute (“Îmi place de mine aşa cum 

sunt”, “Sunt supărat când vorbeşti aşa cu mine”); 

o oferă ajutor şi sprijin celorlalţi colegi  (“Am nevoie de ajutorul tău”). 

Elevii cu o stimă de sine negativă: (Băban, 2003, pp. 73-74) 

o sunt nemulţumiţi de felul lor de a fi (“Nu sunt bun de nimic”, “Nu sunt în stare să fac 

acest lucru”, “Nu am nicio calitate”); 

o evită să realizeze sau să se implice în sarcini noi (“Nu voi fi în stare să iau examenul”); 

o se simt neiubiţi şi nevaloroşi (“Sunt antipatic”, “Nu mă place nimeni”, “Sunt 

plictisitor”); 

o îi blamează pe ceilalţi pentru nerealizările lor (“Profesorul a fost nedrept cu mine”); 

o pretind că sunt indiferenţi emoţional (“Nu mă interesează că am luat nota 4 la …”); 

o nu pot tolera un nivel mediu de frustrare (“Nu ştiu cum să rezolv problema”, “Nu pot 

să învăţ”); 

o sunt uşor influenţabili (“Prietenii mei cred că este bine să fumezi”); 

o nu îşi asumă responsabilităţi; 

o par rebeli, nepăsători. 

Imaginea de sine poate fi afectată de: 

o jignirea sau lezarea imaginii din partea colegilor; 

o ironia fără rost, răutăcioasă; 

o minimalizarea meritelor sau ignorarea lor; 

o dispreţul nemeritat; 

o lauda excesivă; 

o supradimensionarea meritelor. 

Cele 4 capcane care pot distruge imaginea de sine sunt: 

1) Capcana performanţelor – Trebuie să ating anumite standarde ca să pot avea o părere 

bună despre mine; 

2) Capcana aprobării – Anumiţi oameni trebuie să mă aprecieze  pentru ca eu să mă văd 

valoros şi bun; 

3) Capcana jocului vinovăţiei – Cei care falimentează nu sunt vrednici de cinste şi merită 

să fie pedepsiţi; 

4) Capcana ruşinii – Întotdeauna voi fi persoana care am fost, indiferent de cât de mult mă 

maturizez. Sunt cine sunt, nu mă pot schimba. Situaţia mea este fără speranţă. 

Modalităţi de îmbunătăţire a stimei de sine: 

o crearea în şcoală şi familie a cât mai multor oportunităţi de succes, situaţie în care 

adolescentul să-şi identifice punctele tari; 

o crearea unor situaţii în care adolescentul să-şi exprime în grup calităţile sau punctele 

tari; 

o crearea unor situaţii în care adolescentul să aibă oportunitatea de a oferi ajutor 

celorlalte persoane; 

o identificarea domeniilor de competenţă ale adolescentului şi crearea situaţiilor în 

care acestea să fie utilizate cu succes; 

o identificarea surselor de suport social, emoţionl, instrumental, informaţional; 

o dezvoltarea abilităţilor de comunicare, negociere, rezolvare de probleme, abilităţilor 

de a face faţă situaţiilor de criză; 

o dezvoltarea sentimentului de autoeficacitate. 
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Test  

Stima de sine 

 

Alege unul dintre răspunsurile la enunţurile de mai jos; 

Încearcă să fii cât mai obiectiv; 

Marchează răspunsul cu un X. 

 

 

 Acord Parţial Dezacord 

Accept cu uşurinţă aprecierile şi rugăminţile celorlalţi 

fără să mă jenez. 

   

Intru uşor în contact cu alte persoane.    

Chiar dacă îmi exprim dezacordul faţă de spusele 

cuiva, acest lucru nu îmi afectează respectul pentru 

acea persoană. 

   

Nu încerc să-i fac pe alţii să se simtă vinovaţi.    

Nu am nevoie să le demonstrez altora că sunt mai bun 

decât ei. 

   

Mă bucură succesul altora.    

Nu mă simt inferior în comparaţie cu alţii.    

Într-o relaţie mă focalizez pe punctele tari ale acelei 

persoane, nu pe slăbiciunile ei. 

   

Consider că o persoană este bine intenţionată până 

când se dovedeşte contrariul. 

   

Rar se întâmplă ca unele acţiuni anterioare să mă facă să mă 

simt vinovat. 

   

Lupt pentru ideile şi punctele mele de vedere.    

Mă consider o persoană onestă.    

Nu mă simt jignit atunci când alţii au idei şi puncte de vedere 

diferite de ale mele. 

   

De cele mai multe ori, dificultăţile reprezintă o problemă 

pentru mine. 

   

Nu caut să profit de pe urma altora.    

Uneori fac pe martirul.    

Uneori îmi place să fiu singur.    

Nu îi dau pe alţii la o parte.    

Îndrăznesc să-mi admit greşelile.    

Am încredere în mine şi în judecata mea.    

Uneori mă tem de viitor.    

Nu mă supăr din orice.    

Nu reacţionez inadecvat atunci când sunt învins sau 

dezamăgit. 

   

Sunt o persoană bine organizată. Când am decis să-mi schimb 

un anumit obicei, reuşesc să fac acest lucru. 

   

Uneori sunt invidios.    

Uneori sunt gelos.    

Uneori mă simt plictisit.    
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Nu-mi este teamă să-mi dezvălui cele mai profunde 

sentimente. 

   

Nu-i blamez pe alţii pentru problemele mele.    

Mi se pare uşor să-i apreciez şi să-i mulţumesc pe ceilalţi.    

 

 

Interpretarea răspunsurilor: 

(total Acord x 3) + (total Parţial x 2) = ? 

 

Un nivel ridicat al stimei trebuie să depăşească pragul de 70. 

 

Stima de sine este o cheie majoră pentru succesul în viaţă. Dezvoltarea unui concept de sine pozitiv 

şi o stimă de sine sănătoasă sunt extrem de importante pentru fericirea şi succesul adolescenţilor. 

 

 

“Un om care nu se încrede în el însuşi nu se încrede niciodată cu adevărat în cineva”. 

 

Cardinalul de Retz 
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Caravana prieteniei 

Prof. Ponea Oana Petronela 

 Liceul Teoretic „ Emil Racoviţă” Vaslui 

 

 Numele meu este Ponea Oana Petronela, sunt profesor de limba franceză la un liceu bine cotat din 

Vaslui, metodist în cadrul Inspectoratului Judeţean Vaslui. În această calitate, am participat la o serie de 

inspecţii pentru evoluţia în carieră a colegilor mei din mediul rural, inspecţii cu prezenţă fizică şi, recent, 

prezenţă online, la care am observat chipuri şi personalităţi surprinzător de luminoase ale copiilor, dar şi 

ale profesorilor care se străduiesc „ să scoată din noroaie „ satul românesc. Aceşti copii reprezintă un 

potenţial important al societăţii noastre, iar mediul în care trăiesc le conferă o inteligenţă practică de care 

ar fi păcat să nu se ţină cont. Într-adevăr, interesul pentru şcoală este mai scăzut pentru că principalele 

nevoi pe care le resimt sunt cele de bază, adică trebuinţa hranei, a securităţii, dar şi a celei de stimă şi 

respect. Aceşti copii resimt o diferenţă între ei şi cei din mediul urban şi încearcă să escaladeze această 

diferenţă printr-un comportament defensiv, dar şi cu reprize de bravadă  şi frondă faţă de autorităţi, de la 

părinţi la profesori. Perspectivele lor rămân destul de vagi, dar sunt conturate ideea de plecare în străinătate 

după terminarea şcolii obligatorii şi ideea de succes ilicit în viitorul apropiat, pentru că modelele acestor 

copii sunt cel mai adesea întâlnite în cârciumi, baruri săteşti, asociate cu magazine alimentare, bineînţeles. 

 Fiind profesor la un liceu din mediul urban, cunosc mulţi elevi din oraş, dar şi dintre cei de la ţară 

care, având familii stabile şi echilibrate, îşi pot urma fără probleme progresul în educaţie la liceele din oraş, 

mulţi dintre ei obţinând rezultate remarcabile la şcoală, la concursurile şi olimpiadele şcolare. În acelaşi 

timp, aceşti copii sunt foarte dispuşi să se implice în activităţi de voluntariat social, dovedind reale abilităţi 

de comunicare, empatie şi spirit de echipă. 

 Având pe de o parte realitatea elevilor din mediul rural pentru care viitorul este destul de vag şi de 

multe ori omis din reveriile lor şi pe de altă parte elevii de la liceu, care au o susţinere familială puternică 

şi un vis de perspectivă destul de clar conturat ( încă din clasa a IX-a ştiu de ce au ales un anumit profil, 

ştiu ce facultate vor să urmeze etc), ne-am gândit la un proiect realizabil cu ajutorul mai multor instituţii 

publice sau a oamenilor cu înclinaţii filantropice. Acest proiect se va numi Caravana prieteniei şi 

presupune în esenţă crearea unor oportunităţi de întâlnire şi colaborare între copiii defavorizaţi  din mediul 

rural şi copiii mai mari, elevii voluntari de la liceul la care predau, din mediul urban. 

 „Actorii” acestui proiect sunt elevii voluntari de la liceu, care vor trebui să treacă printr-o selecţie. 

În funcţie de implicare, se vor alege şi responsabili sau lideri, care vor da şi raportul activităţilor propuse.  

 Mijloacele materiale vor fi corturi, eventual rulote, plus ustensile, mijloace de menaj (bucătărie, 

baie etc), la care se adaugă rechizite şolare-cărţi, caiete, laptop-uri, tablete, creioane etc. 

 Etapele proiectului: 

1. Selectarea voluntarilor (15-30 aprilie) 

a. Realizarea unui afiş-anunţ al proiectului cu sprijinul profesorului de arte plastice în scopul 

mediatizării proiectului ( inclusiv pe reţelele de socializare)  

b. Stabilirea unei fişe de evaluare cu sprijinul profesorilor diriginţi şi al psihologului şcolar, în 

scopul identificării persoanelor apte pentru proiect. Numărul necesar de voluntari (8-12) 

c. Desfăşurarea interviului şi nominalizarea voluntarilor selectaţi 

d. Stabilirea cadrelor didactice care se vor implica în proiect. 
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2. Stabilirea partenerilor sociali ( 1-15 mai) 

a. Deplasarea voluntarilor în perechi în satele mai îndepărtate de municipiul Vaslui în scopul 

popularizării proiectului în mediul rural şi stabilirea de parteneriate cu şcolile, primăriile, 

bisericile şi poliţia locală. 

b. Stabilirea unui parteneriat cu Primăria Vaslui, Inspectoratul Şcolar Vaslui şi Consiliul 

Judeţean. 

3. Stabilirea bazei materiale (15-30 mai):  

- corturile, ustensilele de bivuac vor fi procurate de către voluntarii selectaţi din resurse proprii. 

- cărţile, hărţile, laptop-urile, tabletele vor fi închiriate de la şcoală. 

- hrana sub formă neprelucrată va fi achiziţionată de la producători locali cu sprijinul primăriilor 

locale şi a bisericilor. 

- stabilirea unui perimetru de campare cu indicaţiile consilierilor locali şi a poliţiei locale (tot 

poliţia locală va asigura şi securitatea voluntarilor campaţi. 

 

4. Stabilirea activităţilor:cadrele didactice din satele vizitate vor stabili legături cu elevii defavorizaţi 

şi vor stabili un program al activităţilor care se vor desfăşura fie în aer liber, fie la şcoală, fie la 

biserică.   

Activităţi: 

- Punerea în scenă a unor piese de teatru cu copiii defavorizaţi ( în felul acesta, ei vor deveni 

mai îndrăzneţi şi vor fi încurajaţi să se exprime. 

- Lecturarea pe fond muzical ales de copii dintr-un play list realizat de voluntari. 

- Proiectarea de filme de artă în aer liber. 

- Iniţierea în tainele tehnologiei informaţiilor (învăţarea unor aplicaţii esenţiale). 

- Activităţi sportive de echipă (echipe mixte voluntari- copii defavorizaţi). 

- Cunoaşterea mediului înconjurător având ca ghizi copiii din sate. 

- Concurs între bucătari- mai multe echipe vor face diverse feluri de mâncare şi câştigătorul va 

fi desemnat de către degustători. 

- Activitate de rămas-bun-foc de tabără, horă.  

Se recomandă derularea a două activităţi pe zi, deci în total elevii voluntari vor petrece patru 

zile într-un sat.  

Comentariu: pentru voluntari, timpul petrecut va fi ca cel dintr-o tabără cu cortul. 

 

Concluzie 

  Proiectul poate fi detaliat cu sugestii care pot veni de la voluntari şi de la partenerii din învăţământul 

rural. Scopul acestui proiect este crearea unei legături solide între cele două părţi implicate, atenuarea 

clivajului urban-rural, motivarea copiilor devaforizaţi din mediul rural şi diminuarea abandonului şcolar. 

 

  În judeţul Vaslui, sunt înscrişi la nivelul primar şi gimnazial aproximativ 400000 de elevi anual, 

dintre care 25000 în mediul rural. Aşadar, ponderea cea mai mare în totalul elevilor din ciclul primar şi 

gimnazial o are componenta din mediul rural. În învăţământul liceal sunt înscrişi aproximativ 15000 de 

elevi, cea mai mare parte în mediul urban. Deci există un decalaj major între mediul urban şi cel rural, dar 

baza populaţiei şcolare este în mediul rural. Aceşti copii trebuie să aibă o perspectivă reală şi obiectivă 

asupra parcursului educaţional. Contactul direct cu cei care sunt deja la liceu va deschide noi ferestre  şi 

oportunităţi în deciziile ulterioare. Sperăm ca proiectul să fie antrenant pentru că pune accentul pe educaţia 

informală şi nonformală, pe de o parte voluntarii vor putea percepe acţiunea lor ca pe o vacanţă în mediul 

rural, pe de altă parte copiii din mediul rural îşi vor îmbogăţi vacanţa, care de obicei este petrecută pe lângă 

casă.  
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  Deoarece prietenia este o formă a dragostei, în care persoanele se întâlnesc într-un mod voluntar şi 

nu doar prin forţa obişnuinţei, avem încredere că proiectul va avea succes, va câştiga popularitate în timp 

şi vor fi atraşi în viitor mult mai mulţi parteneri şi voluntari. 
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Legenda lui Moș Crăciun 

 

Prof.Gîlcă Mihaela Cătălina 

Liceul cu Program Sportiv ,Câmpulung Muscel,Argeș 

 

     

         Decembrie....s-a pornit ninsoarea ,cerul parcă s-a dezlănțuit și cerne ,cerne făină albă de omăt peste 

întreaga natură. Copiii ,nerăbdători nevoie-mare, fac ultimele pregătiri în așteptarea lui Moș Crăciun  ,iar 

moșul pentru că le cunoaște gândurile ,aduce fiecăruia cadoul dorit . Dar în ajutorul moșului vin cerbii 

,despre care se spune că ,în timpurile de demult aceștia l-au întâlnit pe bătrânel singur ,împovărat cu saci 

mari și grei străbătând nămeții ,ca să ajungă până în cele mai îndepărtate colțuri ale lumii pentru a bucura 

pe toți copiii . Dar povestea moșului și a cerbilor săi începe așa .... 

Era o noapte geroasă de iarnă .Într-o pădure întunecoasă își făcea cu greu potecă prin nămeți un bătrânel 

singur.Și cum mergea el împovărat de ani și de sacii plini cu daruri pentru copii, a întâlnit un cerb cu 

coarnele împodobite cu mulțime de pietre prețioase ce sclipeau ca niște steluțe.Dar ce-i fu dat să vadă 

bătrânelului.....împrejurul cerbului era o mulțime de lupi fioroși și flămânzi gata să-l sfâșie. Bătrânelul care 

nu era altul decât  Moș Crăciun din zilele noastre ,a aprins atunci câteva surcele și  la vederea flăcărilor 

lupii s-au împrăștiat și au fugit  speriați. Atunci cerbul ,care era fermecat, i-a vorbit Moșului astfel: 

   -,,Pentru că mi-ai salvat viața ,sunt gata să-ți îndeplinesc orice dorință, îți pot dărui bogății sau orice 

dorești ,căci eu sunt împăratul cerbilor”. 

Moș Crăciun cel blând și bun ,a ascultat cu atenție vorbele cerbului și s-a gândit să nu-i ceară lucruri 

scumpe, ci doar  un  ajutor cu care  să poată duce copiilor cadourile sale și astfel să le poată vedea chipurile 

radiind de fericire ,aceasta era cea mai mare dorință  a moșului.Și împăratul cerbilor i-a îndeplinit pe loc 

dorința. 

      De atunci ,împăratul cerbilor îi oferă lui Moș Crăciun în fiecare iarnă, câte o pereche din cerbii săi cei 

mai puternici și mai frumoși ,dar și  o frumoasă sanie de argint, iar  pentru că sania este fermecată și are 

aripi, aceasta  zboară și cutreieră în lung și-n lat  pământul . 

Și, de mii de ani ,bătrânul Moș Crăciun colindă în prag de sărbători prin lumea întreagă, pentru a oferi 

daruri copiilor și a vedea pe chipul lor frumos  cum se oglindește seninătatea  și fericirea.Oare ce este mai 

frumos decît să privești  un copil și să-i citești puritatea  în sclipirea nevinovată a ochilor săi   dar și  emoția 

fără margini de pe chipul său ?  

Despre noaptea din Ajunul Crăciunului se spune că este noaptea magică ,în care dorințele își găsesc 

rezolvarea și  visele tuturor copiilor se împlinesc, iar a doua zi ,în dimineața de Crăciun ,în  jurul bradului 

împodobit ,bucuria va fi fără margini. După numele sărbătorii,copiii i-au pus bătrânului cu haina roșie și 

barba albă ca omătul, numele de Moș Crăciun , și așa i-a rămas  până astăzi .Este de știut faptul că nici 

unul dintre copii nu este uitat de moș. 

       Asemeni lui Moș Crăciun putem să facem și noi daruri ,putem bucura suflete ,putem împlini 

vise,putem face oameni fericiți,dar acest lucru își are originea în sufletul fiecăruia dintre noi .  

       ,,Crăciunul este perioada în care aprindem focul ospitalității în casă și cel al dragostei în inimi.”  

      Se spune că:,,Am învățat că oamenii or să iute ce ai spus ,or să uite ce ai făcut ,însă nu or să uite 

niciodată felul în care i-ai făcut să se simtă”.(Maya Angelou) 

Iar sărbătoarea Crăciunului este acel moment din an în care ,cu mic cu mare ne dorim să facem ca cei de 

lângă noi ,să se simtă fericiți ,este cel mai frumos și mai simplu mod de a ne arăta ceea ce avem mai frumos 

și mai nobil înlăuntrul nostru: sensibilitate,frumusețe, generozitate dar și emoție și empatie. Să nu uităm să 

dăruim ,să fim alături de cei cu inima întristată,de cei deznădăjduiți dar și de cei împovărați de ani  și de 

suferință ,să încercăm prin gesturi mici să  le alinăm cumva tristețea dar să le mângâiem și sufletul. Prin 

voință și dăruire visele pot devin realitate ,trecutul și durerea pot deveni amintiri iar sufletele îndurerate ale 

semenilor noștri pot fi mângâiate . 
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                      Să nu uităm să picurăm un strop de alinare peste inimile suferinde ! 
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Aptitudine, tact şi competenţă pedagogică 

Prof. Mureșan Dana 

 Şcoala Gimnazială „Iuliu Haţieganu”, Loc.Cluj-Napoca, Jud.Cluj 

 

             Meseria de profesor nu se află printer meseriile cele mai solicitate, dar nici printer cele evitate.  

Profesiunea intelectuală, respectată, nu conferă deținătorului putere, influență sau venituri superioare.34 

Unul dintre principalii factori de succes, în procesul instructiv educativ este aptitudinea 

pedagogică.   

Aptitudinea reprezintă un sistem de competențe senzorio-motorii, cognitive, afectiv- motivaționale și 

voliționale, care asigură desfășurarea cu succes a unei anumite activități. Este un produs al dezvoltării 

ontogenetice (individuale), rezultat din interacțiunea specific a particularităților psiho-fiziologice ale 

individului, a factorilor de mediu și a procesului instructive-educativ. 

Stroe Marcus, consideră aptitudinea „o particularitate individuală care surprinde şi transpune în practică 

modalitatea optimă, conform particularităţilor elevilor, de transmitere a cunoştinţelor şi de formare a 

intereselor de cunoaştere, a întregii personalităţi a elevului". 

A. Chircev  consideră că aptitudinea este „un ansamblu de însuşiri ale personalităţii educatorului, care-i 

permit să obţină maximum de rezultate în orice împrejurare, în orice clasă".  

Nicolae Mitrofan stabileşte, pe baza unor cercetări experimentale, drept componente ale aptitudinii 

pedagogice: competenţa ştiinţifică, competenţa psihopedagogică şi competenţa psihosocială. Cele trei 

tipuri de competenţă nu acţionează izolat, ci sunt integrate în structura personalităţii profesorului. 

Dacă în privinţa competenţei ştiinţifice lucrurile sunt destul de clare, în sensul că ea presupune o 

solidă pregătire de specialitate, când este vorba de competenţa psihopedagogică şi de cea psihosocială, 

autorul invocat face detalieri ale factorilor ce le compun. 

Competenţa psihopedagogică este asigurată de ansamblul capacităţilor necesare pentru 

„construirea" diferitelor componente ale personalităţii elevilor şi cuprinde: capacitatea de a determina 

gradul de dificultate al materialului de învăţare pentru elevi, capacitatea de a face materialul de învăţare 

accesibil prin găsirea celor mai adecvate metode şi mijloace, capacitatea de a înţelege elevul, de a pătrunde 

în lumea sa interioară, creativitatea în munca psihopedagogică şi capacitatea de a crea noi modele de 

influenţare instructiv-educativă, în funcţie de cerinţele fiecărei situaţii educaţionale.35  

Competenţa psihosocială cuprinde ansamblul de capacităţi necesare optimizării relaţiilor 

interumane, cum ar fi: capacitatea de a adopta un rol diferit, capacitatea de a stabili uşor şi adecvat relaţii 

cu ceilalţi, capacitatea de a influenţa grupul de elevi, precum şi indivizii izolaţi, capacitatea de a comunica 

uşor şi eficient cu elevii, capacitatea de a utiliza adecvat puterea şi autoritatea, capacitatea de a adopta 

diferite stiluri de conducere. 

Într-o formulare mai sintetică, Pantelimon Golu spune că aptitudinea pedagogică înseamnă foarte 

multe lucruri: erudiţie şi cunoştinţe de specialitate, dar şi cunoaşterea practică a psihologiei individuale a 

elevilor; priceperea de a transmite cunoştinţe, dar şi capacitatea de a relaţiona afectiv cu elevul şi cu 

microgrupul de elevi, inteligenţă spontană şi inspiraţie de moment în luarea unei decizii, precum şi 

mânuirea conştientă a mecanismelor capabile să optimizeze actul educaţional.  

Aptitudinea pedagogică este o sinteză de factori înnăscuţi şi dobândiţi. Ea conferă o mare 

flexibilitate comportamentului didactic, favorizând o adaptare rapidă şi uşoară la cerinţele unei situaţii 

educative.  

 
34Constantin Cucoş, Psihopedagogie pentru examenele de definitivare si grade didactice, Editura Polirom, 2008, 

p.271. 

 
35Dorina Sălăvăstru, Psihologia educaţiei, Editura Polirom, Iași, 2004, p.153. 

http://www.librariaeminescu.ro/isbn/973-46-1403-5/Constantin-Cucos__Psihopedagogie-pentru-examenele-de-definitivare-si-grade-didactice
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În aceeaşi arie de preocupări privind determinarea acelor calităţi ale profesorului care pot influenţa 

şi modela personalitatea elevului se înscrie şi cercetarea lui Josef Stefanovic (1979) asupra tactului 

pedagogic. 

 Autorul este de părere că tactul pedagogic sau lipsa de tact apar numai pe fundalul interacţiunii profesor-

elev.  

De aceea, tactul pedagogic se defineşte ca fiind „gradul calitativ al interacţiunii sociale dintre 

profesor şi elev..., caz în care criteriile acestei calităţi ar fi următoarele:  

a) gradul de adecvare a comportamentului profesorului faţă de fiecare elev;  

b) gradul motivaţiei pozitive a rezultatelor la învăţătură şi a comportamentului elevului; 

c) gradul de dezvoltare a personalităţii elevului;  

d) gradul de respectare a particularităţilor psihice ale elevului şi asigurarea unui climat psihic optim 

al activităţii instructiv-educative; 

e) rezultatele obţinute în atingerea obiectivelor propuse în activitatea instructiv-educativă . 

Interesant este faptul că cercetarea pe care Stefanovic a desfăşurat-o cu scopul de a detalia 

conţinutul noţiunii de tact pedagogic, respectiv de lipsă de tact, s-a făcut atât în rândul profesorilor, cât şi 

al elevilor, şi s-au pus apoi faţă în faţă punctele de vedere obţinute.  

Astfel, în opinia profesorilor, tactul pedagogic se exprimă în: capacitatea de a înţelege elevul, respectarea 

personalităţii elevului, stăpânire de sine, calm, echilibru, aprecierea corectă şi obiectivă a elevilor, 

principialitatea şi consecvenţa în aplicarea normelor pedagogice, nivelul profesional corespunzător, 

conştiinciozitate, perseverenţă, spirit de răspundere în activitatea pedagogică. 

În ceea ce priveşte opiniile elevilor privind caracteristicile tactului pedagogic, ele sunt parcă mai 

nuanţate, mai bogate în conţinut, mai legate de situaţiile educaţionale concrete. Acest rezultat provine şi 

din metodele de investigare folosite de Stefanovic.  În timp ce profesorilor li s-au adresat chestionare, 

elevilor li s-a cerut să descrie liber tactul şi lipsa de tact, pornind de la diferite situaţii, întâmplări în care 

au fost implicaţi. 

Pentru elevi, tactul pedagogic este condiţionat de: atitudinea corectă a profesorului faţă de elev, respectarea 

trăsăturilor individuale ale elevului, capacitatea de a-l motiva pe elev pentru activitatea de învăţare (modul 

de distribuire a recompenselor şi pedepselor, încurajarea elevilor în caz de eşec, întărirea încrederii în sine 

a elevului, stârnirea interesului pentru obiectul de studiu), calităţile profesionale (nivelul profesional 

ridicat, îndeplinirea cu conştiinciozitate a obligaţiilor didactice, aprecierea corectă şi obiectivă a elevilor), 

calităţile personale (caracter integru, discreţie, stăpânire de sine, echilibru, răbdare, politeţe). 

Din compararea celor două puncte de vedere rezultă că, pentru profesori, tactul pedagogic este 

condiţionat, în primul rând, de calităţile personale ale profesorului, în timp ce elevii pun pe primul plan 

relaţiile bune, corecte existente între ei şi profesor.                                                    

 Analiza caracteristicilor tactului pedagogic arată că dezvoltarea lui, la fel ca a oricărei aptitudini sau calităţi 

profesionale depinde, pe de o parte, de predispoziţiile înnăscute (intuiţie, empatie), iar pe de altă parte, de 

anumiţi factori cum ar fi cunoştinţele şi experienţa dobândite sau autoeducaţia.  

A da dovadă de tact pedagogic presupune multă inventivitate, ingeniozitate, ceea ce echivalează 

cu un autentic act de creaţie. Studiul corelaţiei dintre trăsăturile caracteristice ale profesorului şi eficienţa 

actului pedagogic a impus şi un alt concept, corelat cu cel de aptitudine pedagogică: competenţa didactică. 

Spre deosebire de aptitudine, competenţa are o sferă de cuprindere mai mare, ea presupunând şi 

rezultatele activităţii, pe lângă cunoaştere şi capacitatea de a efectua un lucru bine, corect. 

 Când se vorbeşte de competenţa profesorului, se pune problema eficienţei predării şi a stabilirii 

unor criterii de eficienţă. Chiar dacă există multe discuţii cu privire la aceste criterii de eficienţă, în mod 

evident se observă o deplasare a accentului de la construirea unor modele ale profesorului ideal, cu puţine 
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şanse de a fi regăsit în realitate, la aspecte mai pragmatice, care vizează competenţa de a produce modificări 

observabile ale elevilor.  

Competenţa didactică apare astfel nu atât ca o dimensiune intrapersonală, cât, mai ales, ca una 

interpersonală, cu multe faţete relaţionale. 

Într-un program de formare a profesorilor desfăşurat în S.U.A., competenţa didactică este 

operaţionalizată într-un număr de cinci competenţe specifice (cf. Gherghinescu, 1999, p. 21):    

• competenţa cognitivă, care cuprinde abilităţile intelectuale şi cunoştinţele aşteptate din partea 

unui profesor;                                                                                                                                                                   

• competenţa afectivă, definită prin atitudinile aşteptate din partea profesorului şi considerată a fi 

specifică profesiunii didactice, fiind şi cel mai greu de obţinut;                                                                          

• competenţa exploratorie, care vizează nivelul practicii pedagogice şi oferă ocazia viitorilor 

profesori de a-şi exersa abilităţile didactice;                                                                                                    

• competenţa legată de performanţă, prin care profesorii dovedesc nu numai că ştiu, dar şi că pot 

utiliza ceea ce ştiu;                                                                                                                                                               

• competenţa de a produce modificări observabile ale elevilor în urma relaţiei pedagogice. 36 

Accentul pus pe performanţă, pe eficienţa predării a determinat orientarea cercetărilor spre profilul 

psihologic al profesorului, spre identificarea acelor trăsături de personalitate care influenţează randamentul 

la învăţătură al elevului. Relaţia dintre variabilele personalităţii profesorului este, incontestabil, una 

complexă şi, din acest motiv, e greu de stabilit „reţeta" cu cel mai mare succes.  
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ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT IN GRĂDINIŢĂ 

Prof. Ioniţă Ionela Tatiana 

Şcoala Gimnazială nr. 308, Bucureşti 

 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală şi grădiniţă. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de 

la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile 

sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru 

legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din 

care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, 

prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, 

m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de 

educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în 

ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

De ce si cum ai putea sa-ti convingi preşcolarii să facă  voluntariat? Iata cateva motive si solutii: 

1. Prin voluntariat isi creioneaza mai bine setul de valori dupa care se conduce in viata. 

2. Invata sa aprecieze lucrurile pe care le au si sa se bucure chiar si de maruntisuri. 

3. Obtine abilitati de comunicare si relationare sociala care ii vor fi utile pe viitor si in cariera 

profesionala. 

4. Poate descoperi in activitatile de voluntariat realizate, hobby-uri si isi poate forma orientari 

profesionale pe aceasta linie. 

5. Isi formeaza prieteni noi 

6. Ii creste increderea in sine si se simte util societatii. 

7. Isi petrece timpul intr-un mod cat se poate de placut, acelasi timp invatand lucruri noi. Voluntariatul, 

privit din aceasta perspectiva, poate fi considerat un fel de “educatie non-formala”. 
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Prezinta-i toate beneficiile pe care le poate obtine de pe urma activitatilor de voluntariat. De 

asemenea, gandeste-te la faptul ca esti un model pentru el. Cu cat observa si este invatat de mic ca este 

important sa ii ajuti pe altii, sa te implici in activitati de pe urma carora sa nu te astepti neaparat sa obtii 

beneficii materiale, cu atat va tinde mai mult sa introduca voluntariatul in viata lui de adolescent. 

In calitate de cadru didactic, este recomandat sa formăm copiilor gustul pentru activitati care sa 

le faca bine din punct de vedere sufleteste si de pe urma carora sa beneficieze si altii. Vizitele la centre de 

copii sau de batrani, concursuri, baluri mascate si evenimente organizate la care se pot face donatii pot fi 

ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenti si a-i obisnui sa se acomodeze in rolul de voluntari.Cu 

cat incepe mai repede sa faca astfel de activitati de voluntariat, cu atat isi va creiona un traseu mai clar in 

viata. Astfel de lucruri il formeaza ca om si il pregatesc pentru viata de adult. 

La grupa pe care o conduc, realizam proiecte de voluntariat anual, prin colectarea de jucarii, de 

materiale de igiena, de jucarii, de rechizite, si le donam copiilor din zone defavorizate. 

Astfel, prescolarii iau parte activ la proiecte si se implica, mergand si ei sa le inmaneze, pentru a 

vedea lumea reala si pentru a le dezvolta empatia si simtul civic, cat si alte comportamente sociale. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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EXPERIENȚA PIERDERII ȘI A SUFERINȚEI LA COPILUL INSTITUȚIONALIZAT 

Rusei Ana-Maria 

Școala Gimnazială Specială ”Constantin Păunescu”, Iași 

 

 Pierderea este expresia unui eveniment traumatizant care afectează și zdruncină identitatea, 

valoarea sau ideea de a aparține unei persoane sau unui loc. Încă de la naștere individul posedă un sistem 

al controlului, conectării și înțelesului. Orice abatere, orice eveniment traumatizant afectează acest 

sistem. Prima experiență traumatizantă este nașterea, atunci când are loc separarea copilului de mamă. Cu 

fiecare etapă de dezvoltare experimentăm pierderi, fiecare zi care trece este o pierdere. 

 Copilul instituționalizat este copilul aflat în imposibilitatea de a crește în familia de origine din 

diverse motive: abandon, decesul unuia sau a ambilor părinți, conflict sau abuz. Mediul instituționalizat 

nu satisface nici nevoile fizice ale copilului și, cu atât mai puțin, nevoile psihologice (apartenență, 

conexiune, atașament). Privat de familie acesta pierde posibilitatea de a se conecta cu persoanele 

semnificative din viața lui. Neglijența, abuzul fizic, sexual, privarea de experiențe emoționale 

indispensabile dezvoltării și adaptării sociale, îl fac  să eșueze în viață de cele mai multe ori. 

 Inconștient, copilul instituționalizat rămâne blocat în stadiul copilăriei, singura capabilă să-i 

mențină vie iluzia reconectării cu originea și rădăcinile. 

 Pierdera familiei și a mediului familial securizant are drept consecințe: negarea, hiperactivitatea, 

regresia, anxietatea, comportamentele deviante și delincvenționale, apatia. 

 Negarea este un mecanism de apărare frecvent utilizat atunci când experimentăm o traumă. 

Primul cuvânt care ne vine în minte sau pe care îl rostim atunci când pierdem o persoană dragă  este 

”NU!”. Negăm realitatea, respingem durerea. 

 Hiperactivitatea se manifestă la copiii instituționalizați ca o expresie a evadării din propriile 

gânduri care îi urmăresc și îi obsedează; este un mod de a fugi de ei înșiși, dar și de starea de insatisfacție 

față de propria persoană, este  modul inconștient de a căuta ce au pierdut.  

 Regresia este un alt mecanism de apărare care poate îmbrăca mai multe forme:  legănatul sau 

balansatul, creșterea activității orale (suptul degetelor, rosul unghiilor) etc. Regresia ajunge să se 

manifeste și la nivel cognitiv, absența afecțiunii/carențele afective determinând, de multe ori, deficiența 

mintală. 

 Comportamentele deviante (furt, distrugere, auto- și heteroagresiune) apar ca urmare a învățării 

sociale (se comportă așa pentru că a fost supus la astfel de tratamente sau a fost expus la astfel de 

modele), dar și ca o ”necesitate” inconștientă de a confirma că nu sunt buni și de aceea au fost respinși de 

către părinți. 

 Dacă adulții se conformează relativ mai ușor cu pierderea (pentru ei există continuitate și viață și 

dincolo de pierdere), copilul nu înțelege conceptul de pierdere, nu-l acceptă și nu poate trăi cu el. Pentru 

el pierderea este echivalentă cu moartea, este un atentat la propria securitate, o amenințare la propria 

viață. 

 Vrem să împărtășim cu părinții bucuria reușitei, căutăm validare în ochii lor, alinare și consolare 

în brațele lor atunci când ne doare, suntem triști, simțim umilința sau trăim eșecul. Și atunci când lipsesc 
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întregul nostru sistem interior se prăbușește, resimțim profund singurătatea, durerea, insatisfacția. 

Existența copilului instituționalizat este expresia unui permanent travaliu de doliu. Durerea mută, plânsul 

interior, furia și anxietatea le vor fi tovarăși pentru tot restul vieții. Datorită absenței suportului afectiv, 

copilul instituționalizat nu posedă forța refacerii și reorganizării propriei vieți. 

 Dacă durerea este o senzație sau o impresie neplăcută, suferința este impactul subiectiv al durerii; 

”durerea împinge în mod spontan la rupere de lume și la focalizarea asupra propriei persoane, ceea ce 

lasă în sufletul nostru și mai mult loc pentru suferință.”(Andre, C.) 

 Apariția resentimentului (mânie reținută, ruminație a furiei) este o altă consecință a suferinței 

provocate de abandon. Uneori furia face ca durerea să fie mai suportabilă. În cazul copilului 

instituționalizat cel mai frecvent furia este îndreptată spre propria persoană. El înțelege că tot ceea ce este 

respins este rău și, prin urmare, el este rău (de aceea a fost respins). Există o relație de interdependență 

între furie și durere astfel că durerea poate genera furia, poate facilita apariția resentimentului, iar furia 

poate spori percepția durerii. ”Acest climat de stări sufletești ostile ne degradează și blochează orice 

posibilitate de evoluție sau de iertare”(Andre, C.). 

 Abandonul și ”exilul” în mediul instituționalizat ”hrănesc” și întrețin zilnic durerea absenței, 

durerea pentru ce nu a avut copilul niciodată: acceptare, dragoste, blândețe, fericire. Din acest punct de 

vedere ne revine nouă, educatorilor, rolul de a construi fundația unei educații cu și prin blândețe, de a-i 

invăța, înainte de toate, ce este bucuria și afecțiunea, de a le construi o imagine de sine pozitivă în ochii 

lor și în ochii societății pentru a fi acceptați și valorizați.   
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională 

                                                    Zinveliu Maria Simona 

                                                                            Liceul Tehnologic Telciu 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea."definiție data de Legea nr.339 din 17 iulie 

2006  

             Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita 

a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie 

de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, 

dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au 

familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

         “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

A fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în 

toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot 

ceea ce facem. 

 Există patru principii fundamentale care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de alte 

activități similare: este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public; este o activitate 

nerenumerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli 

derivate din activitatea respectivă( transport, consumabile, etc.); este o activitate desfășurată de bunăvoie, 

fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; este de regulă derulată într-un cadru organizat ( sub tutela 

unei organizații sau unui grup de inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar 

și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. În România, 

activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc) În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor 

este ridicat, pe când al celor în vârstă este relativ scăzut. 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: permite formarea de noi abilități și 

competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta abilități existente; oferă o mare 

oportunitate de dezvoltare a retelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de voluntariat 

tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o schimbare 

în ceea ce privește palierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi 

domenii; satisfacția personală, stima de sine și sentimental de împlinire vor crește, prin adăugarea unui 

raport de valoarea societății. Adesea , voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii 

vor avea contact cu situații diferite de cele de zi cu zi. 
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Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, 

toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul a fost adus în România de organizatiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția 

lor, realizează acțiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor actiuni. 

ONG-urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui numîr mare de oameni. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi 

și de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari 

și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind 

impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate 

în proiecte locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției 

societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune.  

Știm că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.   

Prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru.Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Este 

important să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de astăzi. Copiii obișnuiți să dăruiască 

de la o vârstă fragedă, fără a aștepta ceva în schimb vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o 

aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Școala are, apoi, 

rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în 

indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar 

cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, 

îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” . Profesorii sunt cei care 

conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii 

la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea 

de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd 

alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de 

la şcoală la o viaţă active. 

Elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont 

propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 
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vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-

un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi 

responsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă 

parte şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a 

înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Pentru 

încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conștientizării 

necesității efectuării acestui tip dde activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete de realizare 

a acestor activități. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot 

efectua activități propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și 

implicit a unei planete sănătoase. Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea 

voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri 

și încurajarea tinerilor și a copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor 

aflați în nevoie. 

 O şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine 

dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care 

este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, 

de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  
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Relația sărăcie – abandon școlar și formarea elevilor prin voluntariat pentru reducerea 

marginalizării persoanelor care provin din medii defavorizate 

 
Prof. Nan Mirela Cecilia 

Liceul Tehnologic Forestier,Loc. Sighetu Marmației 

 

 

„Acolo unde oamenii sunt condamnați să trăiască în mizerie, drepturile omului sunt violate: a ne 

uni pentru a le respecta este o datorie sacră.” (J. Wresinski, Paris 1987) 

 

Una dintre marile probleme ale omenirii este sărăcia, care, din punct de vedere economic, se referă 

la lipsa resurselor materiale necesare supraviețuirii. Însă, în realitate, sărăcia este un fenomen 

multidimensional și pe lângă lipsa mijloacelor materiale, determină și lipsa educației, a respectului, a 

identității culturale și apartenenței sociale. Aproximativ 20% din populația lumii trăiește în sărăcie absolută 

și conform SOS Satele Copiilor, în Romania aproximativ 1,4 milioane de copii trăiesc la risc de săracie, 

foarte mulți dintre aceștia trăind în sărăcie extremă, în locuințe făra apă, electricitate și căldură curentă.  

Săracia este cauza excluderii/marginalizării sociale, deoarece persoanele sărace sunt private de 

drepturile fundamentale, cum ar fi accesul la servicii de sănătate și la educație. Totodată, aceste persoane 

nu pot să iși facă auzit punctul de vedere, nu participă la discuțiile comunității și au acces redus la piața 

forței de muncă. Acest fenomen este întâlnit cu preponderență în cazul familiilor numeroase, familiilor de 

etnie rromă, în familiile cu venituri insuficiente, dar și în cadrul familiilor/copiilor străzii și în familiile 

dezorganizate.  

În ultima perioadă, datorită pandemie, se observă un fenomen de extindere și accentuare a sătraciei, 

deoarece foarte multi oameni si-au pierdut locurile de muncă, iar declinul economic al țărilor este vizibil. 

Sărăcia este în relație directă cu starea de sănătate, determinând apariția malnutriției, a lipsei de igienă și 

scăderea posibilității de îngrijire. Persoanele sărace sunt mai vulnerabile la factorii de risc și, din păcate, 

copiii proveniți din familiile sărace sunt cei mai afectați. Lipsa resurselor materiale necesare unui trai 

decent a dus la apariția unor comportamente ca alcoolismul, violența fizică și psihică și dezorganizarea 

familiilor, părinții neoferind copiilor confortul emoțional necesar, iar aceste lucruri au efecte nefavorabile 

asupra acestora. Se poate considera că existența unui loc de muncă nu este suficient pentru a scăpa de 

săracie, un rol important avându-l salariul, dar și timpul rămas pentru a sprijini copilul. Pentru copii, 

efectele sărăciei pot să fie observate toată viața, deoarece la aceștia apare  o dezvoltare fizică și intelectuală 

redusă, ceea ce face ca și capacitatea lor de a se integra în școală să scadă. Copiii care cresc în famili sărace 

suferă de depresie, boli fizice, capacitate scăzută de concentrare și învățare și scade capacitatea acestora de 

a relaționa cu cei din jurul lor.  

Deși, accesul la educație, ar putea să le asigure copiilor în viitor ieșirea din sărăcie, s-a observat că 

în familiile în care nivelul de trai este scăzut, implicare părinților în educație lipsește și acest lucru a dus la 

creșterea abandonului școlar. Abandonul școlar datorat sărăciei poate apărea în primul rând deoarece 

părinții nu pot asigura copiilor rechizite,îmbrăcăminte adecvată sau nu pot plati transportul către școală. În 

al doilea rând, copiii trebuie să participe la întreținerea familiei, fiind  trimiși la muncă, iar aceste venituri, 

deși reduse, sunt considerate salvatoare pentru multe familii.  

Lipsurile materiale duc la limitarea accesului la educație de calitate, acest lucru determinând 

apariția sărăciei educaționale, care în final va face ca tinerii să nu poată avea acces la un loc de muncă 

decent care să îi scoată din sărăcie. Practic, lipsa educației va întreține și va perpetua sărăcia. 

Lucrând ca profesor  la un liceu tehnologic, de-a lungul anilor am constatat ca numărul cel mai 

mare de elevi care abandonează școala (aproximativ 80%) este întâlnit la învățământul profesional, unde 

elevii provin din mediul rural și din familii sărace. Principalele cauze ale abandonului școlar la acești copii 

sunt lipsa resurselor financiare, lipsa interesului elevilor și părinților pentru școală și educație în general, 
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dar și modelul familial – majoritatea elevilor provenind din familii în care părinții sau frații nu au mai mult 

de 8 – 10 clase. Pentru reușita elevului în școală este obligatorie o strânsă legătură între familie și școală, 

iar părinții trebuie să acorde o importanța mai mare școlii și să asigure condițiile necesare pentru 

dezvoltarea socială și cognitivă a copilului (Cosmovici și Iacob, 1998). O altă cauză a abandonului școlar, 

sunt rezultatele slabe la învățătură a elevilor, în special la cei care au un număr mare de absențe. Pentru 

remedierea acestei situații este esențială o bună relație elev-părinte, dar și elev- profesor . 

Datorită condiției sociale, copiii care provin din familii sărace sunt marginalizați și stigmetizați, 

acest lucru având efecte negative pe tot parcursul vieții acestora. Pentru a reduce această discriminare este 

necesar ca atât elevii cât și profesorii să  înțelegă faptul că toți elevii sunt egali, indiferent de resursele 

materiale ale familiei. De asemenea, elevii pot fi implicați în acțiuni de voluntariat, prin care pot să îi ajute 

pe cei mai săraci, dar să-i și înțeleagă. Voluntariatul este o modalitate prin care elevul are posibilitatea: 

- să învețe accepte toți oamenii, indiferent de etnie sau mediul din care provin; 

- să aprecieze mai mult lucrurile pe care le are; 

- să își dezvolte o serie de competențe și abilități sociale, ca: toleranța, încrederea, empatia, 

spiritul civic, solidaritatea; 

- să își formeze abilitățile de lider și să dezvolte capacitatea de a comunica cu cei din jurul său; 

- să dobândească o serie de cunoștințe, deoarece se știe că voluntariatul are valențe educative 

- să cunoască mai mulți oameni din clase sociale diferite de cele în care iși duc activitatea în 

mod normal și să lege prietenii. 

Voluntariatul este important în orientarea profesională a elevilor, fiind o modalitate extraordinară 

prin care elevii reușesc să aleagă o meserie (ex: asistent social) și care îi va ajuta ulterior în viața 

profesională, deoarece acești elevi au avut posibilitatea de a intra în contact cu persoane sărace sau cu 

dizabilități și au reușit să înțeleagă cât de important este ajutorul oferit acestor categorii de persoane. În 

afară de abilitățile sociale și de cunoștințele pe care elevii le vor câștiga în urma activităților de voluntariat, 

este important de amintit că voluntariatul induce o stare de bine și de încredere că fiecare om poate face o 

diferență în comunitatea sa. În cadrul școlii voluntariatul are valori incontestabile și face parte din educația 

non-formală, iar cadrului didactic îi revine cel mai important rol, acela de a educa elevii în spirit civic, de 

a-i înduma și de a-i învăța că nu este important doar să obții beneficii materiale în urma unei activități, ci 

este mai important să îi ajuți pe cei din jurul tău. Educarea elevilor în acest sens se poate realiza prin o serie 

de activități, cum ar fi: 

- vizite la centre de bătrâni, orfelinate; 

- mici cadouri oferite copiilor din centrele de plasament sau din familii mai sărace;  

- organizarea/participarea la târguri caritabile; 

- participarea la spectacole caritabile; 

- vânzare de produse realizate de către elevi, în scopul strângerii de donații. 

Tocmai datorită rolului important al voluntariatului în formarea elevilor, de-a lungul carierei de 

profesor, am participat împreună cu elevii la activități de voluntariat, în care am ajutat copiii cu dizabilități 

de la centru din localitate sau am implicat elevii în strâgerea de fonduri pentru a cumpăra alimentele de 

baza necesare, dar și donarea de haine sau alte obiecte unor familii mai sărace sau afectate de incedii. Deși, 

la început elevii au fost reticenți, aceștia s-au aratat impresionați de situațiile întâlnite și au devenit extrem 

de deschiși și în realizarea altor astfel de activități. De asemenea, în cadrul liceului nostru, elevii sunt 

implicați în fiecare an și în activitatea caritabilă „Suflet bun, dăruiește de Crăciun!” prin care elevii, sub 

atenta îndrumare a profesorilor, confecționează de ornamente de Crăciun, care vor fi vândute în cadrul unei 

expoziții cu vânzare din cadrul școlii. Fondurile adunate sunt totdeauna transformate în ... daruri pentru 

copiii de la casele de tip sau pentru familiile cu venituri reduse din localitate. 

Pentru succesul școlar alături de școală, pot participa la acțiunile de voluntariat și agenții 

economici, instituțiile de cultură, ONG-urile, prin diferite acțiuni de amenajare și dotarea școlilor cu 

diferite materiale necesare elevilor, realizarea unor cluburi sau spații de recreere.  
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Deși educația în spiritul voluntariatului începe în familie, școlii și comunității le revine rolul de a 

completa educația elevilor și daca este necesar să intervină prin acțiuni de voluntariat chiar și în educarea 

părinților. Putem spune că acolo unde societatea este un partener voluntar în educație, mai târziu va avea 

de câștigat, deoarece în viitor va avea generații de adulți responsabili, deschiși, capabili de schimbare și de 

a conduce diferite activități, dar și de a se adapta la cerințele și dezvoltarea socială a societății. 
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VOLUNTARIATUL – descoperirea de sine 

Popescu Claudia 

Liceul Tehnologic Țicleni 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Cheia voluntariatului – să alegi o cauză care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință 

de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să fii dispus să oferi din timpul tău. 

Mă numesc, Claudia Popescu, am 36 de ani, și sunt profesor titular la Liceul Tehnologic Țicleni și 

Liceul Tehnologic Bâlteni, începând cu anul 2016.  

De ce am ales această profesie? 

Deoarece este una dintre cele mai frumoase și dinamice meserii, dar și una plină de provocări. 

Menirea de dascăl este aceea de a ajuta, de a forma tinere talente, de a fi al doilea părinte pentru elevii săi.  

În anul 2019, am primit în dar o grupă de 15 copii,formată din 13 băieți și 2 fete, pentru a le fi 

părinte. Au fost copii simpli, copii proveniți din diferite medii sociale.  

Care mi-au fost obiectivele urmărite? 

- să le stimulez gândirea critică și capacitatea de luare de decizii 

- să le formez capacitatea de colaborare, lucrul în echipă 

- să le dezvolt abilitățile sociale, de comunicare interpersonală 

- să devină conștienți de faptul ca afectivitatea de grup reprezintă suport al prieteniei 

- să le dezvolt spiritul de solidaritate și toleranță față de grupurile sociale dezavantajate 

- să îi familiarizez cu specificul acțiunilor de voluntariat 

Și am reușit! 

 Cu toate că erau copii proveniți de la diferite unități de învățământ, au fost foarte receptivi și au 

reușit în mai puțin de două luni să devină o adevărată familie, alături de care, am reușit într-o singură lună 

să participăm la două acțiuni de voluntariat. 
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Prima dată, am fost voluntari pentru micuțul Andrei, un băiețel de numai 6 luni, care dezvoltase o 

tumoră pe creier. Ce-i drept, doar ajutorul nostru poate nu-l ajuta pe micuț să se bucure de viață, dar în 

același timp, am considerat că dacă nu ne-am fi unit resursele materiale, dacă nu puneam umărul alături de 

ceilalți oameni cu suflet mare, Andrei nu ar fi beneficiat de dreptul la viață.  

O a doua acțiune la care am participat a fost înainte de sărbătorile de iarnă. Alături de alți elevi ai 

Liceului Tehnologic Țicleni, susținuți de cadrele didactice ale acestui liceu, am reușit să ducem la bun 

sfârșit proiectul “Și tu poți să fii Moș Crăciun”. 

Împreună am colectat donațiile, constând în fructe, dulciuri, jucării și am înmânat pachete cadou 

elevilor nevoiași. 

 

Am văzut în ochii acelor copii doar bucurie. Am primit îmbrățișări și zâmbete și am înțeles că a 

face bine este un dar divin, că timpul este unul foarte prețios, dar dacă îl dedicăm unei cauze nobile este 

ceva deosebit. 

Îndemnul nostru?! 

Ajutați, și primiți în schimb ceea ce dăruiți! 

Fiți solidari! 
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VOLUNTARIATUL - O FORMĂ DE IMPLICARE SOCIALĂ  

Mocanu Ștefania Mădălina 

Liceul de Arte ”Hariclea Darclee”, Brăila 

 

Ce este voluntariatul ?  

• activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a 

primi o contraprestaţie materială (definiţie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului în 

iunie 2002) 

• orice acţiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare (Tracker) 

• orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără a 

urmării un câştig financiar imediat (Scheier) 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză 

”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din 

DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre 

acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari este sintetizat de liderul politic si spiritual 

indian, Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. 

Pentru aceasta este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin 

toleranță și prin iubire.  

 

De ce fac oamenii voluntariat? 

• pentru a câştiga experienţă şi a dobândi cunoştinţe noi 

• pentru a exersa anumite abilităţi şi a-şi forma noi deprinderi; 

• pentru a cunoaşte oameni care împărtăşesc aceleaşi valori şi a-şi face noi prieteni 

• pentru a petrece timpul în mod plăcut şi util 

• pentru a înţelege şi a se implica activ în viaţa comunităţii în care trăieşte 

• pentru a câştiga respect şi prestigiu 

• pentru a da înapoi o parte din ce a primit de la alţii 

• pentru a contribui la rezolvarea problemelor existente în societate 

• pentru a se simţi folositori prin ceea ce fac 

• pentru a face parte dintr-un grup/echipă în care fiecare este important, util şi apreciat 

 

Ce trebuie să ştie persoana care doreşte să devină voluntar ? 

• activitatea de voluntariat nu implică o contraprestaţie materială din partea beneficiarului 

• activitatea de voluntariat implica responsabilităţi 

• angajamentul încheiat între cele două părţi trebuie respectat în condiţiile stabilite, în caz contrar 

acesta poate fi denunţat unilateral de către oricare dintre părţi 

Pentru încurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, 

antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activităti propriu zise sau de 

consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. 
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Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor.Venită dintr-un spirit civic din ce în ce mai accentuat, dorința de a-i ajuta pe cei de 

lângă noi devine o realitate și pentru cei tineri, inclusiv pentru elevi , și se manifestă prin dorința lor de a 

exista șanse egale pentru toți copiii, inclusiv pentru cei defavorizați, aflați in situația de a absenta de la ore 

și chiar de a abandona școala. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea 

a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc 

la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Elevii învață: 

- să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, 

- să-şi dezvolte stări afective pozitive,  

- să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate.  

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor si de 

aceea este oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. 

Să nu uităm că povara unei 

lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără a aștepta 

ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc 

face mai mult decât orice altă 

posibilă răsplată. Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a 

fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori 

o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu 

adevărat. Ținând cont de cele menționate mai sus, putem spune că voluntariatul constituie un context 

propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între 

indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea 

rolului de cetățean activ. 
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O INTEGRARE ȘCOLARĂ DE SUCCES 

Prof. Invăț. Preșcolar Achim Monica 

Grădinița PN NR 2 Orbeasca de Jos, Jud. Teleorman 

 

 

            Succesul şcolar depinde de relaţia familiei cu copiii  şi cu grădinița. Când aceşti trei factori 

conlucrează, rezultatul este imediat şi de durată. 

             Relaţia familie – grădinița  este un subiect des abordat în literatura de specialitate  şi supus atenţiei 

întregii societăţi,  mai ales pe fondul schimbărilor sociale din ultimii ani.    

            O educaţie de calitate se realizează atunci când la procesul de formare a preșcolarilor participă în 

mod armonios toţi factorii educaţionali. Relaţia de colaborare cu familia este una dintre condiţiile esenţiale  

care asigură succesul şcolar.  

             Atunci când părinţii,  preșcolarii  şi ceilalţi membrii  ai comunităţii se consideră unii pe alţii 

parteneri în educaţie, se creează în jurul copiilor o comunitate de suport care începe să funcţioneze. 

             Cercetările   arată   faptul   că  dacă  există  mai  multe  oportunităţi  ca  oamenii  să  se  implice, 

succesul participării va fi mai mare. 

             Implicarea informală poate însemna:  

- părintele vine la grădiniță  să discute despre progresul copilului său;  

- părintele participă la o activitate organizată de  grădiniță,  cum ar fi o serbare;  

- părintele acţionează ca voluntar la grupă;  

- părintele participă ca voluntar la organizarea unui eveniment din viaţa  grădiniței;  

             Implicarea formală înseamnă:  

- părintele participă la activităţile unui grup de lucru din grădiniță  sau ale unui comitet, la nivelul căruia 

se iau decizii care privesc grădinița;  

-părintele este membru al Consiliului Părinţilor;  

-părintele participă la un proiect sau este membru al unui grup de lucru din şcoală;  

             Cele mai eficiente şi mai la îndemână modalităţi de concretizare a colaborării cu familia s-au 

dovedit a fi următoarele:  

- şedinţele cu părinţii oferă ocazia de a interacţiona, de a discuta şi a se pune de acord asupra programului, 

asupra progreselor copiilor, de a iniţia schimbări în derularea unor programe;  

- lectoratele pe teme propuse de cadrele didactice sau sugerate de părinţi, cu scopul unei mai bune informări 

asupra problemelor ce vizează evoluţia cognitivă şi emoţională a copiilor;  

- consultaţiile individuale oferă posibilitatea informării personale asupra unor probleme comportamentale 

ale copilului, a analizei cauzelor ce au generat aceste manifestări, a iniţierii unor măsuri educative a căror 

eficienţă este dată de consecvenţa aplicării acestora;  

- vizite, plimbări, excursii, drumeţii: părinţii se implică în organizarea acestor activităţi, participă la 

sponsorizarea acestora, după caz, se implică pentru siguranţa copiilor şi trăiesc, alături de ei, emoţii 

pozitive;  

- sărbătorirea zilelor de naştere ale copiilor este un bun prilej de exersare a unor deprinderi de comportare 

civilizată,  dar şi de a genera puternice trăiri emoţionale legate de prezenţa invitaţilor sărbătoritului la 

manifestările specifice evenimentului;  

- serbările dedicate unor evenimente cu semnificaţie afectivă pentru copii reprezintă o modalitate eficientă 

prin intermediul căreia părinţii pot să împărtăşească cu copiii lor emoţiile unei manifestări cu puternică 

încărcătură afectivă.  

              Pe viitor ar fi necesară o reglementare a cadrului normativ şi obligarea managerilor instituţiilor de 

învăţământ să-şi elaboreze strategii şi planuri operaţionale de acţiuni în acest domeniu. În cadrul acestora 

ar trebui diversificate formele de implicare şi antrenare a părinţilor în diverse activităţi:  

-oferirea de materiale care ar ajuta părinţii să-i asiste pe copii şi să-i monitorizeze la efectuarea temelor;  
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-oferirea de informaţii despre crearea acasă a unui mediu propice;  

-oferirea consilierii pentru părinţii  copiilor cu probleme;  

-organizarea grupurilor de suport pentru cei cu probleme de comportament. 

              Este important ca sprijinul acordat părinţilor să fie individualizat, modalitatea de ajutorare fiind 

selectată în funcţie de probleme cu care se confruntă copilul sau familia. Atât părinţii, cât şi cadrele 

didactice beneficiază de avantajele unei astfel de colaborări. Binefacerile sunt numeroase, începând cu o 

mai bună cunoaştere reciprocă şi depăşirea stereotipurilor şi continuând cu identificarea unor interese 

comune în beneficiul copiilor. În sfârşit, colaborarea este benefică şi pentru grădiniță, părinţii aducând 

deseori resurse suplimentare ce pot susţine rolul educativ al şcolii, dar oferă şi un cadru pentru o continuă 

reevaluare. De pe urma parteneriatelor familie – grădiniță,  au de câştigat atât părinţii, cât şi cadrele 

didactice, dar mai ales copiii: 

a. avantajele copiilor:  

- copiii simt dragostea   şi apropierea părinţilor nu numai prin atenţia şi bunăvoinţa care li se oferă acasă, 

ci şi prin interesul pe care aceştia îl au faţă de activităţile desfăşurate la grădiniță;  

- copiii sunt mai siguri pe ei, sentimentul de siguranţă fiindu-le absolut necesar pentru dobândirea 

echilibrului interior şi dezvoltarea armonioasă a personalităţii;  

- copiii trăiesc mândria de a-şi vedea părinţii alături în momente importante pentru ei;  

b. avantajele familiei:  

- părinţii au şansa de a deveni participanţi la educaţie prin implicarea afectivă şi efectivă, prin emoţiile 

trăite alături de copiii lor;  

- părinţii au prilejul de a sta foarte aproape de copii, de a-i înţelege mai bine, au posibilitatea să-i observe, 

să vadă cum se comportă aceştia în colectiv;  

- părinţii se cunosc mai bine între ei şi pot colabora mai uşor atunci când sunt solicitaţi sau se iveşte o 

problemă;  

c. avantajele şcolii:  

- apropiindu-ne de părinţi, colaborând cu ei, putem cunoaşte relaţiile părinte-copil;  

- cunoscând situaţia şi posibilităţile financiare ale , părinţii grădiniței  pot contribui financiar la realizarea 

unor activităţi;  

- participând activ la viaţa  grădiniței  părinţii vor conştientiza că ea desfăşoară un proces instructiv – 

educativ bine fundamentat şi organizat. 

          Părinţii copiilor dintr-o clasă formează rareori un grup omogen şi nu dispun toţi de aceleaşi mijloace 

pentru a se implica în mod activ în activităţile  grădiniței. Cooperarea lor cu mediul şcolar trebuie, deci, să 

ia forme diverse pentru a răspunde nevoilor şi disponibilităţilor lor. Anumiţi părinţi sunt pregătiţi să 

consacre mai mult timp şi energie pentru participarea la activităţi.  Unii dintre ei nu sunt disponibili decât 

în mod punctual şi participă doar la evenimente speciale (de exemplu să însoţească grupul de preșcolari cu 

ocazia vizitării unui muzeu). Alţii dispun de suficient de mult timp liber, energie şi cunoştinţe pentru a 

putea aduce o contribuţie mai importantă  grădiniței. 

             Unii pot veni în grupă  pentru a susţine o expunere pe o anumită temă (legată de locul lor de muncă, 

tradiţiile lor culturale, anumite experienţe de viaţă specifice sau de modul cum îşi petrec timpul liber).  

             Indiferent de statutul economic, etnic sau cultural al familiei, implicarea părinţilor în educaţia 

copiilor conduce la îmbunătăţirea performanţelor şcolare şi a prezenţei la  grupă, precum şi la reducerea 

ratei abandonului şcolar şi a delicvenţei. Părinţii şi familia au un impact puternic asupra educaţiei tinerilor. 

Copiii ai căror părinţi le ascultă problemele, îi sprijină în efectuarea  temelor, se implică, transformând  

experienţele de zi cu zi ale copilului în oportunităţi 

de învăţare sau îi îndrumă cu ajutorul materialelor şi instrucţiunilor oferite de dascăli, obţin rezultate 

şcolare impresionante.  

             Implicarea părinţilor în educaţia copiilor lor şi asistarea acestora în îndeplinirea sarcinilor şcolare 

contribuie la diminuarea efectelor sărăciei şi absenţei educaţiei formale.  
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EVALUAREA  ELEVILOR CU C.E.S. ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL ONLINE 

 

Profesor Violeta Iacentiuc 

Colegiul Tehnic de Industrie Alimentară Suceava 

 

 

O problemă actuală în contextul pandemic este evaluarea elevilor cu cerințe educaționale speciale 

integrați în învățământul de masă. În școala noastră se află un număr destul de mare de elevi cu CES, atât 

la liceu, cât și la școala profesională. Conform adaptării curriculare realizate pentru fiecare dintre acești 

elevi și a planurilor de intervenție personalizate, se remarcă necesitatea utilizării unor auxiliare curriculare,  

a unor resurse educaționale deschise și chiar elaborarea unor resurse educaționale dedicate activităților de 

învățare online pentru elevii cu CES. În vederea asigurării transmiterii și receptării optime a informațiilor, 

în cadrul activităților desfășurate în mediul virtual se recomandă ca volumul și gradul de dificultate al 

sarcinilor de lucru să fie echilibrate. Materialele educaționale transmise online vor cuprinde: conţinuturi, 

explicaţii, aplicaţii și exerciţii de evaluare/autoevaluare. 

Voi aborda metodele și tehnicile de evaluare/autoevaluare care se pot aplica și în cazul elevilor cu 

CES în Google Classroom, aceasta fiind cea mai utilizată platformă, intuitivă și conectată cu alte aplicații 

utile ca Google Meet, documente Google, formulare Google, Jamboard, precum și alte extensii ca Google 

Meet Attendance (ce realizează automat prezența la clasă, cu detalii ca momentul conectării/deconectării). 

Google Classroom are o interfață prietenoasă și intuitivă, este accesibilă, sigură, se configurează ușor de 

către administrator și poate fi utilizată cu succes de pe orice dispozitiv: laptop, tabletă, smartphone. De 

asemenea, există multe tutoriale online care explică modul de utilizare al platformei – nu trebuie neapărat 

ca profesorul să urmeze un curs specializat. 

Fie că este vorba despre învățământ normal sau hibrid, sincron sau asincron, cu Google Classroom 

profesorii își eficientizează timpul, își organizează mai bine lecțiile și comunică în timp real cu elevii. 

Aplicația permite crearea, colectarea și notarea temelor în mediul online. Profesorii pot vedea cine și-a 

terminat tema și pot oferi feedback direct fiecărui elev, pot posta anunțuri și întrebări.  

Pentru a realiza evaluarea în Google Classroom, din pagina “Activitate la curs”, se va selecta una 

din opțiunile: temă, temă cu chestionar sau întrebare. În funcție de itemii pe care dorim să îi includem în 

evaluare, vom face alegerea unei opțiuni: 

- pentru itemi obiectivi cu alegere multiplă, de tip pereche sau cu alegere duală și pentru itemii 

semiobiectivi cu răspuns scurt, cea mai potrivită alegere este „Temă cu chestionar”; 

- pentru itemii de tip întrebări structurate se poate utiliza opțiunea “Întrebare”;   

- pentru itemii cu răspuns deschis, de tip rezolvare de probleme sau eseu structurat, se poate folosi 

opțiunea “Temă”. 

Dacă alegem ”Temă cu chestionar”,  se deschide automat un formular gol Blank Quizz. Se 

introduc în formular întrebările și răspunsurile, nu uităm să dăm cheia de răspuns și punctajul pentru 

fiecare întrebare. Pentru elevii cu CES se recomandă realizarea chestionarelor centrate pe cunoștințele de 

bază, cu întrebări formulate scurt și răspunsuri clare. De asemenea, acest tip de temă permite inserarea 

fotografiilor sau filmelor în cadrul întrebării, ceea ce ajută mult elevul cu CES pentru a obține un rezultat 

bun. Se poate oferi șansa elevului de a mai efectua o dată testul, ceea ce va contribui la creșterea încrederii 

în sine prin corectarea greșelilor inițiale.  

Ca avantaje din punct de vedere al profesorului avem pentru acest tip de evaluare: corectarea 

automată și faptul că pot vizualizate statisticile pentru fiecare întrebare a testului, media clasei, cele mai 

frecvente greșeli, etc. De asemenea se poate descărca un fișier Excel cu numele și rezultatele tuturor celor 

care au completat testul.  

Postarea de tip ”Temă” este cea mai complexă și oferă posibilitatea să atașăm materiale de diverse 

tipuri, să programăm tema, să setăm o dată de predare, să verificăm tema după ce o primim.  
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Pentru evaluarea elevilor cu CES este necesar să folosim metode alternative, ca de exemplu  

realizarea unui referat pentru portofoliu.  Elevul poate încărca referatul și să marcheze ca terminată tema, 

iar profesorul o va putea analiza și nota. Se poate realiza deci un control automat al muncii elevilor, 

profesorul având posibilitatea de a verifica imediat care sunt cei care nu au predat tema. 

Postarea de tip “Întrebare” este și ea utilă, mai ales în momentul în care dorim să fixăm anumite 

noțiuni, principii. Avem același control asupra elevilor, știm în orice moment cine a răspuns și cine nu. 

Putem să acordăm punctaje corespunzătoare fiecărui răspuns, toate rezultatele contabilizându-se automat 

în pagina “Note” din Google Classroom. 

În plus, pentru o evaluare cât mai variată a elevilor cu CES, putem utiliza și alte resurse 

educaționale deschise, care pot fi conectate cu Google Classroom: Liveworksheets și Quizziz. Pe aceste 

platforme există deja resurse în limba română pentru multe materii și de asemenea pot fi creae destul de 

ușor noi resurse personalizate pentru elevii cu CES. 

În concluzie, Google Classroom oferă instrumente eficiente pentru realizarea evaluării elevilor în 

sistem online. Toate cele trei tipuri de opțiuni “Temă”, “Temă cu chestionar”, “Întrebare” pot fi utilizate 

cu succes în funcție de ceea ce ne-am propus să evaluăm. Notele obținute la chestionare, teme, întrebări 

apar automat în catalogul clasei, pe pagina „Note”, fiind un real sprijin pentru profesor. Google Classroom 

oferă și părinților posibilitatea să primească rezumate ale activităților copiilor pentru a fi informați 

permanent cu privire la evoluția și rezultatele lor la școală. 

 Se impune și consilierea părinților/tutorilor elevilor cu CES în vederea facilitării desfășurării 

activităților de învățare în sistem online pentru proprii copii. Se dorește creșterea gradului de implicare a 

părintelui/tutorelui în procesul de învățare și sub aspectul promovării de către acesta a unui comportament 

pozitiv de relaționare și colaborare cu cadrele didactice.  
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SĂ FIM MAI BUNI, MAI IUBITORI! 

Prof.înv.primar Doleanu Nicoleta 

Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu-Roșu, CS 

 

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluții pentru problemele societății. 

Voluntarii și organizațiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acțiuni inovatoare pentru a identifica, a 

da voce și a răspunde nevoilor care se ivesc în societate.Sunt implicati într-o mare varietate de activități 

(activități educative și servicii, ajutor reciproc, campanii, acțiuni umanitare și pentru mediul 

înconjurător).Persoane cu orice tip de abilități și profil, de diferite vârste, angajați și șomeri, oameni cu 

diferite origini etnice, credințe, elevi și studenți, pot contribui la schimbări pozitive. Este un mod de 

incluziune și coeziune socială. 

 Oricine poate deveni voluntar și să aducă o contribuție la lumea care ne înconjoară. Este important 

doar să ne dorim acest lucru. Este cea mai complexă modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși 

cele învățate. A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă 

nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care-i sprijinim. 

 Rolul cel mai important în educarea tinerilor pentru voluntariat îl are școala.Prin puterea 

exemplului, tinerii pot învăța să se implice în viața comunității, în folosul unor persoane care au nevoie de 

ajutor, pentru protejarea mediului care ne înconjoară sau în campanii de promovare a sănătății (prevenirea 

fumatului sau a utilizării drogurilor și alcoolului, alimentație sănătoasă, măsuri de prevenire a pandemiei, 

importanța vaccinurilor etc.). 

 Elevii, de la cele mai fragede vârste, pot fi educați în sensul cooperării și înțelegerii colegilor cu o 

situație materială precară, cooperării cu personae cu nevoi speciale, precum și acceptării și înțelegerii 

persoanelor  bătrâne, singuratice și bolnave. Doar astfel își vor dezvolta sensibilitatea, spiritul de 

întrajutorare , altruismul și își vor modela de timpuriu sufletul. 

 Formarea unor reprezentări morale, însușirea unor noțiuni și norme morale, nu sunt suficiente 

pentru a forma la elevi un comportament moral. Acestea trebuie interiorizate, să devină motive interioare 

ale conduitei lor. 

 Astfel, a apărut dorința noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul în situația de a face un gest 

nobil, o faptă bună și de a le îmbogăți experiența. Este bine știut că primele deprinderi însușite de copii se 

datorează imitărilor persoanelor din jur, de aceea , cu sprijinul părinților, precum și al altor cetățeni din 

comunitatea locală, am oferit un bun exemplu pentru copii. Copiii au fost stimulați și puși în situația de a 

fi mândri de fapta lor nobilă și de a mai dori să participe și în viitor la astfel de acțiuni. 

 În fiecare an școlar , alături de câțiva colegi, am derulat un proiect de voluntariat ,,Să fim mai buni, 

mai iubitori!,,în parteneriat cu alte școli și cu Fundația Humanitas PRO DEO din localitate. Prin activitățile 

desfășurate periodic, am încercat să formăm și să dezvoltăm la elevi unele deprinderi și comportamente 

morale (empatia, altruismul, resposabilitatea), a capacității de a munci în grup, de a colabora și de a accepta 

ideile altora, sensibilizarea copiilor la problemele semenilor lor, promovarea valorilor umanitare. Elevii au 

participat activ la rezolvarea unor probleme ale comunității (acțiuni de întrajutorare a bătrânilor, a 

persoanelor cu nevoi speciale, a copiilor ce provin din familii defavorizate, acțiuni de ecologizare sau 

campanii de promovare a sănătății): 

-,,La început de drum,,-proiectarea video a unor materiale despre voluntariat și prezentarea proiectului 

ce urma a fi derulat; 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

445  

-,,Pământul, casa noastră,,-acțiune de ecologizare ( strângerea deșeurilor din zonele verzi ale orașului); 

-,,Am venit să colindăm!-program de colinde pentru bătrânii de la fundație, felicitări, cadouri oferite; 

-,,Copil ca tine sunt și eu!,,-colectarea unor jucării, rechizite, îmbrăcăminte pentru copiii nevoiași; 

-,,Un mărțișor pentru fiecare,,- confecționarea de mărțișoare și felicitări; strângerea unor fonduri pentru 

alimente și alte produse (Fundația Humanitas); 

-,,Să dăruim!,,-confecționarea unor produse , de către copii, pentru a fi oferite bătrânilor și persoanelor cu 

nevoi speciale, cu ocazia sărbătorilor pascale; 

-,,De Ziua Copilului,,-organizarea unor întreceri; împărțirea unor jucării colectate și dulciuri pentru copiii 

familiilor cu situație precară; 

-,,La final de drum !,,- evaluarea activității de voluntariat (chestionare, sondaje de opinie, portofolii, 

dezbateri, fotografii, afișe) 

 Bunurile materiale au fost achiziționate de către copii. Am atras fonduri de la agenții economici 

din localitate, dar ne-au susținut financiar și  părinții și cadrele didactice din unitatea noastră. 

 Școala trebuie să se afle în dialog permanent cu societatea, iar activitățile de voluntariat joacă un 

rol important în identificarea de soluții pentru problemele societății. Toți avem ceva de pus în folosul unei 

persoane care are nevoie de ajutor, pentru o comunitate mai bună, pentru a fi fericiți și mai împliniți. Chiar 

și numai prin resurse financiare proprii vom reuși să aducem în inimile semenilor noștri un strop de bucurie. 

Învățăm, astfel, că voluntariatul poate trezi în oameni cele mai frumoase sentimente, că putem ajuta pe cei 

mai puțin norocoși, că putem lupta pentru o cauză umanitară, că avem puterea de a schimba lumea 

.           
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Avantajele utilizării TIC în procesul educaţional al copiilor cu CES 

 

Prof. înv. primar Trofin Maria- Laura 

Școala Gimnazială Drăgănești-Neamț 

 

"Depinde de fiecare dintre noi să creăm o lume mai bună pentru copiii noştri." 

Dr. Benjamin Spock 

 

Introducerea calculatorului în procesul didactic şi învăţarea asistată de calculator prefigurează doar 

schimbări calitative în tehnologia didactică, domeniu care asigură scurtarea timpului de evaluare obiectivă 

a calităţilor mijloacelor de învăţământ şi a metodelor,reţinând pe cele care se impun valoric:individualizarea 

activităţilor de învăţare. 

Tehnologia informaţiei şi comunicării este tot mai mult folosită în scop educaţional prin mijloace 

de prezentare, stocare şi procesare a informaţiei. Această tehnologie este deosebit de valoroasă în procesul 

de învăţare a copiilor şi în mod deosebit a celor cu cerinţe educaţionale speciale (CES). De aceea, folosirea 

TIC este de mare importanţă pentru aceşti copii, reuşind ca prin folosirea unei taste să indice o alegere, să 

exprime dorinţe, necesităţi. 

Folosirea TIC nu este un scop în sine, ci şi un mijloc de a rezolva anumite cerinţe prin care elevii reuşesc 

să exploreze idei, să dobândească anumite abilităţi, procesul de învăţare devenind din ce în ce mai 

personalizat, individualizat şi eficient. Se remarcă o serie de avantaje ale utilizării TIC în procesul 

educaţional al copiilor cu cerinţe educaţionale speciale: 

• Promovarea accesului fizic al persoanelor cu dizabilităţi 

TIC poate acţiona pentru a transforma cea mai mică mişcare într-un răspuns la unele solicitări de 

învăţare, oferă un acces real la o calitate mult îmbunătăţită a vieţii persoanelor cu dizabilităţi. 

• Creşterea motivaţiei 

TIC influenţează motivaţia unui copil şi abilitatea acestuia de a pune în practică cunoştinţele 

însuşite, până la formarea şi consolidarea unor deprinderi, abilităţi de lucru. 

• Facilitarea colaborării şi lucrului în echipă 

TIC poate încuraja şi dezvolta colaborarea în clasă, multe programe fiind folosite pentru a stimula 

elevii să lucreze în echipă. Munca în echipă poate fi o bună strategie pentru integrarea copiilor cu CES, 

deseori interacţiunile cu aceştia fiind evitate de colegi. 

• Planificarea şi organizarea ideilor 

Elevii pot folosi diferite programe informatice, nu numai pentru a înregistra o experienţă, ci şi 

pentru a organiza ideile şi activităţile înainte de a le efectua. Prin programe adecvate se utilizează imagini 

audio-video ca material demonstrativ pentru predarea unor teme de matematica (de exemplu figuri plane, 

la geometrie), pentru limba română sunt utilizate programe a căror derulare ajută elevii să-şi formeze 

deprinderi de citire şi scriere, de vorbire corectă, fluentă şi ritmică. 
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Elevii cu dificultăţi profunde de învăţare reuşesc să înveţe că prin acţionarea unei taste pot să 

controleze o anumită secţiune a ecranului, astfel înţelegând noţiunea de cauză şi efect, devin conştienţi de 

posibilitatea de a interveni, schimba mediul în care trăiesc. De exemplu, unul dintre cele mai eficiente 

moduri de a folosi tehnologia informatică se referă la dezvoltarea mobilităţii independente (persoanele cu 

dizabilităţi motorii învaţă să folosească scaunul automat cu rotile descoperind autonomia personală de 

mişcare). Folosirea TIC permite copiilor să devină din spectator (în cazul folosirii calculatorului pentru 

stimulare senzorială), participant (în cazul interacţiunii cu mediul de învăţare), iar apoi creator (în cazul 

modificării mediului conform dorinţelor, intereselor). 

Cercetările realizate în ultimii  ani în diferite ţări la nivel global au arătat că utilizarea tehnologiilor 

informaţiei şi comunicaţiilor în educaţie contribuie într-o foarte mare măsură la îmbunătăţirea rezultatelor 

elevilor. Însă, cu toate acestea, multe cadre didactice, fie că preferă metodele clasice de predare, fie dintr-o 

reticenţă şi indiferenţă generală faţă de noile tehnologii, resping dinamicizarea orelor şi stimularea elevului 

cu ajutorul calculatorului, internetului şi tuturor celorlalte instrumente asociate. 

 Datorită tehnologiei informaţiilor şi comunicaţiilor s-au deschis noi domenii, nebănuite 

anterior si le-a revoluţionat pe cele vechi. Printre acestea numărându-se şi educaţia, care a atins standarde 

noi şi are o evoluţie uimitoare. 
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Plan de acțiune pentru crearea unui mediu de învățare incluziv, în vederea integrării în 

școala de masă a copiilor cu CES 

Andreescu Roxana 

Școala Gimnazială, Măgureni, jud. Prahova 

 

Poate fi considerat cu dificultăți de învățare un copil care a crescut și s-a dezvoltat într-un mediu 

normal, la fel ca toți ceilalți copii de vârstă lui, dar care nu a reușit să asimileze informațiile la fel ca 

ceilalți. Tulburările cel mai des întâlnite la copiii cu dificultăți de învățare sunt: 

 - deficiențe de atenție;  

- deficiențe de motricitate generală și fină cu dificultăți de coordonare spațială;  

- dificultăți de prelucrare a informațiilor perceptive auditive și vizuale;  

- lipsuri în dezvoltarea unor strategii cognitive de învățare;  

- tulburări ale limbajului oral, un vocabular sărac;  

- dificultăți de citire; - dificultăți de scriere;  

- dificultăți în realizarea unor activități matematice;  

- tulburări de comportament social, număr mic de relații sociale. 

Idei de activități pentru elevii cu dificultăți de învățare: 

-așezare în prima bancă, alături de fratele geamăn și cu elevi empatici în jur; 

-crearea unui climat liniștit, dar efervescent în clasă (trebuie scos din starea de apatie); 

-activitățile vor fi în special individuale (treptat, voi încerca să-l integrez în activități de grup; ar fi 

benefică separarea de fratele geamăn pentru că acum lasă toate sarcinile în seama lui și nu se implică; 

-adaptarea programelor și a conținuturilor la nevoile și cerințele elevului; 

-desfășurarea unor activități interesante, captivante; 

-așezarea materialelor didactice la îndemâna lui; 

-vizionarea unor filme educative; 

-explicații suplimentare pentru realizarea sarcinilor; 

-citirea repetată a cerințelor de către profesor pentru a facilita înțelegerea lor; 

-asigurarea accesului elevului în toate spațiile școlare destinate învățării; 

-asigurarea accesului la toate mijloacele și resursele de învățare; 

-acordarea de sarcini, responsabilități în cadrul grupului de elevi pentru a se simți util, implicat; 
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-consultarea elevilor în stabilirea regulilor clasei sau în organizarea unei activități. 

Strategii de învățare: 

-vizionarea unor filme/piese de teatru; 

-dezbaterea;  

-creativitate în alegerea activităților de învățare; 

-jocul de rol; 

-metode activ-participative; 

-accent pe valorizare, apreciere, încurajare; 

Resurse: 

-fișe de lucru conținând exerciții simple; 

-materiale didactice  intuitive, ușor de utilizat; 

-mijloace media, internet; 

-resurse educaționale deschise; 

-planșe; 

-flip-chart; 

-dicționare ilustrate. 

Evaluare: 

-fișe de lucru conținând cerințe formulate explicit; 

- fișe de observare sistematică a comportamentului; 

-lista de verificare a participării la activități; 

-realizarea unor proiecte practice: experimente, planșe, machete; 

-PIP-urile realizate de cadrele didactice; 

-planul managerial și planul operațional al directorului, ROFUIP-ul; 

-rapoartele de analiză ale comisiilor metodice și ale CEAC-ului; 

-planul de îmbunătățiri al unității realizat de CEAC. 

Părinți: 

(Exemplu: Am în clasă un copil cu CES. Cum îi voi vorbi părintelui despre problemele/ așteptările mele? 

Provocarea: Care sunt modalitățile prin care pot colabora eficient cu părintele unui copil cu CES?)  
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        În discuțiile cu mama/tatăl acestui elev voi da dovada de empatie și de înțelegere. Sunt sigură că nu îi 

este ușor. Știu că nu acceptă că are un copil cu probleme și nu este într-o postură confortabilă.  Trebuie să 

scot în evidență părțile bune, pozitive, încurajatoare. Să punctez fiecare progres făcut de copil, oricât de 

mic. În același timp, va trebui să o/îl fac să conștientizeze că sunt necesare anumite schimbări pentru ca fiul 

ei să poată face progrese. Nu este o soluție să ne prefacem că nu există o problemă – cam aceasta fiind 

atitudinea mamei în prezent. Îmi voi alege cu multă grijă cuvintele, căci poate  interpreta greșit bunele 

intenții. 

Idei de activități: 

- Ar fi utile întâlniri periodice cu ambii părinți și cu consiliul profesoral al clasei (personal, consider 

că ar trebui obligați părinții să participe la astfel de întruniri pentru că o astfel de problemă implică toți 

factorii, nu poate fi remediată doar de profesori sau doar de familie. Este necesară conlucrarea, cooperarea, 

scopul fiind unul comun: progresul copilului); 

- Implicarea și responsabilizarea familiilor în valorificarea punctelor forte ale copilului; 

- Formarea unei viziuni corecte despre școală și despre cadrele didactice – să înțeleagă că suntem 

parteneri și avem un scop comun; 

- Asigurarea confidențialității informațiilor primite de la părinți în scopul respectării dreptului 

copilului și protejării împotriva unor eventuale abuzuri; 

- Organizarea de traininguri și sedințe de consiliere pentru acordarea ajutorului în învățare.  

- Stabilirea zilelor porților deschise pentru părinți și încurajarea acestora pentru participare; 

- Crearea unei atmosfere calme, relaxate în timpul discuțiilor cu părinții elevului, preîntâmpinarea 

unor stări conflictuale sau de criză; cu siguranță părinții nu se simt confortabil în astfel de ipostaze. 

Părinții trebuie să înțeleagă că astfel de discuții sunt firesși, necesare; 

- Organizarea de activități comune părinți-elevi, ateliere de lucru; 

- Organizarea unor prezentări – conferințe despre problemele copiilor cu CES și despre integrarea 

acestora la nivelul școlii la care să fie  invitați profesioniști -  psihologi, medici logopezi, profesori, părinți 

care s-au confruntat cu probleme similare și pot deveni  exemple de bună practică atât pentru părinți cât și 

pentru cadrele didactice.  

- Înființarea unui grup de sprijin pentru părinții care se confruntă cu astfel de situații (chiar ar fi util 

să implicăm activ părinții acestui elev în organizarea activităților grupului și astfel să îi apropiem de școală 

și de problemele copilului lor); 

- Excursii comune părinți-elevi. 

Strategii de învățare:  

- Realizarea unor expozitii cu lucrarile copilului – care evidentiaza progresul 

- Dezbateri 

- Conferinte 
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Resurse:  

-identificarea resurselor educaționale deschise care ar putea să fie utile  părinților; 

-diseminarea informațiilor provenite din diverse surse: cursuri de formare, conferințe, simpozioane; 

-lucrările, fișele de lucru, testele elevului. 

Evaluare:  

-portofoliu cu lucrările elevului; 

-testele care evidențiază un minim progres; 

-fișele de lucru. 

-rapoartele comisiilor metodice și ale CEAC-ului; 

-planul managerial al directorului, ROFUIP-ul realizat la nivelul unității, procedurile  care promovează 

practicile unui învățământ incluziv; 

-planul de îmbunătățire al unității realizat de CEAC; 

-chestionare aplicate periodic părinților pentru a identifica și rezolva la timp eventualele 

probleme/dificultăți apărute; 

-rezultatele elevului la evaluările curente; 

Cadre didactice 

(Exemplu de punct de plecare: Am în clasă un copil cu CES. Cum voi vorbi colegilor despre acesta? 

Provocarea: Care sunt modalitățile prin care îmi pot ajuta colegii să îl cunoască și putem colabora pentru 

a-l sprijini să-și atingă potențialul?) 

Idei de activități: 

-întâlniri periodice cu colectivul didactic al clasei – fiecare profesor poate prezenta succesele înregistrate, 

modalitățile prin care s-a îmbunătățit comportamentul elevului; 

-realizarea unor expoziții cu lucrările acestuia la diferite discipline; 

-participarea la simpozioane, conferințe despre copiii cu CES; 

-participarea la cursuri de formare în acest domeniu a unui număr cât mai mare de profesori (având în 

vedere că, de la un an la altul, numărul copiilor cu diferite dizabilități este în creștere); 

-implicarea și responsabilizarea cadrelor didactice în valorizarea punctelor forte ale elevului; 

-realizarea planurilor de intervenție personalizate în cadrul comisiilor metodice (putem interveni eficient 

dacă avem un mod de abordare comun și avem în vedere informațiile obținute de fiecare cadru didactic prin 

observarea sistematică a elevului); 

-acordarea de asistență metodologică cadrelor didactice implicate în lucrul cu copilul cu CES de către 

factorii avizați implicați; 
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-cadrele didactice vor promova prin activitățile lor cultura și practicile incluzive; 

-tratarea părinților ca parteneri la procesul educativ; 

-implicarea factorilor decizionali ai comunității locale – primar, viceprimar, consilieri – în identificarea și 

remedierea problemelor cu care se confruntă elevul și familia acestuia. 

Strategii de învățare (comune cu alți colegi): 

-activități în echipă; 

-mese rotunde; 

-ședințe; 

-dezbateri; 

-interasistențe; 

-monitorizare permanentă; 

-conlucrare cu profesorii de sprijin formați în domeniul problemelor speciale; 

-activități extracurriculare la nivelul mai multor arii curriculare. 

Resurse: 

-resurse educaționale deschise care prezintă cazuri similare; 

-legislația în vigoare; 

-pliante; 

-mijloacele media, internetul; 

-baza materială a școlii; 

Evaluare: 

-portofoliul cu rezultatele activităților; 

-caietul dirigintelui; 

-rezultatele obținute de elev la evaluările curente; 

-PIP-urile realizate de cadrele didactice; 

-analizele efectuate; 

-rapoartele de activitate ale comisiilor metodice și ale CEAC-ului; 

-planul de îmbunătățiri al unității realizat de CEAC; 

-planul managerial, planul operațional al dierectorului; 
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-documentele realizate de către cadrele didactice: portofolii, planificări, planuri de intervenții, planuri 

remediale. 
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Firma de exercițiu-metodă de integrare a  

proceselor de învățare teoretice  

cu practica de specialitate 

 

Prof. Tanasă Alina 

 Colegiul Economic “Anghel Rugină” Vaslui 

 

Formarea competenţei profesionale a absolvenților din învățământul preuniversitar profesional                                               

și tehnic este asigurată prin instruirea lor complexă şi progresivă, pornind de la problemele cu caracter 

general ale domeniului spre cele specifice unui grup de calificări profesionale. 

La Nivelul 4, profil: Servicii, calificarea: Tehnician în turism/hotelărie/activități 

economice/activități de comerț formarea competențelor prin integrarea proceselor de învățare teoretice cu 

practica de specialitate se poate realiza și în cadrul orelor de  laborator tehnologic ce se desfășoară pe baza 

modelului de  proiectare “firmă de exerciţiu”. 

Firma de exerciţiu este un concept didactic, ce are la bază învăţarea prin practică. Este o simulare a 

unei firme reale; este o firmă de învățare, o companie virtuală în care este aplicat principiul “learning by 

doing”; reprezintă o metodă interactivă de învățare pentru formarea și dezvoltatrea spiritului antreprenorial, 

o metodă complexă ce cuprinde o multitudine de metode didactice; este o platformă de formare și dezvoltare 

de competențe, asigurând infrastructura necesară unui cadru sigur pentru a experimenta. 

O firmă de exerciţiu este o firmă simulată, ce reflectă activitățile lumii afacerilor reale, în obiectul 

de activitate ales. Este un concept didactic, o imitare a unei ipostaze profesionale reale, o concepţie modernă 

de integrare şi aplicare interdisciplinară a conţinuturilor ce are stabilite obiective educaţionale. 

Firmele de exerciţiu sunt organizate şi conduse conform normelor stabilite de Centrala Firmelor de 

exerciţiu, ce este inclusă în reţeaua internaţională a Firmelor de Exerciţiu și răspund cerinţelor economiei 

naţionale şi mondiale printr-un învăţământ orientat exclusiv către pregătirea practică. Acest sistem este 

orientat spre individ şi progresul personalităţii lui. În firmele de exerciţiu se produc, în limita posibilităților, 

conexiunile cele mai apropiate de realitate care se stabilesc între oameni, pe parcursul desfăşurării 

diverselor tipuri de activităţi specifice unei unități. 

Acest model oferă posibilităţi diverse pentru realizarea proceselor active şi de dezvoltare, de creare 

de legături reciproce, atât între membrii colectivului cât şi între diferitele firme din țară şi din străinătate . 

Pe perioada desfășurării activităţii în firma de exerciţiu se  clarifică şi se dezvoltă competenţele 

fundamentale necesare pentru a presta o muncă într-o firmă. Organizarea învăţământului sub forma  unei 

firme care îşi desfăşoară activitatea pe o piaţă determinate  şi subordonată legislaţiei în vigoare în ţară şi 

străinătate, stabileşte  în ce măsură, cum, unde şi când se aplică cunoştinţele  asimilate pe parcursul actului 

didactic. 

O firmă de exerciţiu prezintă următoarele caracteristici: 

1. este un laborator pentru integrarea pregătirii teoretice cu practica economică; 

2. îşi desfăşoară activitatea ca o firmă reală, dar cu bani şi mărfuri virtuale, în conformitate cu practica şi 

legislația specifică economiei naţionale; 

3. oferă posibilitatea de a implica în procesul de învăţare specialiști din sfera practică; 

4. hotărârile luate greşit, care în realitate creează probleme serioase, nu au astfel de urmări în cazul unei 

activității simulate prin firma de exerciţiu, dar prezintă situaţii de învăţare; 

5. formează cunoştinţe despre locul de muncă, sub conducerea metodologică a profesorului. 

Pentru asigurarea premiselor integrării profesionale a absolvenţilor pe piaţa muncii, cât şi pentru 
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formarea profesională continuă, este nevoie de flexibilitate şi adaptare la tipurile de competenţe identificate 

ca fiind necesare în prezent şi mai ales în viitor pe o piaţă a muncii aflată în continuă schimbare şi adaptare 

la cerinţele impuse de dezvoltarea economică.  
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Voluntariatul și beneficiile sale 

 

Prof înv. primar Salatioan Anamaria- Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu” Dej 

 

Voluntariatul este o activitate în care fiecare se poate implica și din care fiecare poate beneficia. 

Voluntariatul nu se confundă cu altruismul, caritatea sau filantropia, care se încadrează în sfera 

„oferirii de ajutor persoanelor aflate în dificultate, fără a urmări în mod conştient vreun beneficiu.“ Dar, 

chiar şi cînd ofer necondiţionat, obţin ceva, fie chiar şi numai mulţumirea sufletească. 

Credinţa într-o lume dreaptă, în care fiecare primeşte ceea ce merită şi merită ceea ce primeşte este 

un element care poate influenţa decizia persoanelor de a se implica în voluntariat şi de a oferi ajutor 

celorlalţi prin dezvoltarea unor atitudini devalorizatoare faţă de cei aflaţi în nevoie şi atribuirea 

responsabilităţii pentru situaţia dificilă în care se află, celui defavorizat. 

Voluntariatul nu este benefic doar pentru ceilalți, ci și pentru voluntar. Atunci când te implici în 

comportamente altruiste, beneficiezi de o serie de efecte psihologice pozitive importante. Trebuie să 

încetăm să ne mai spunem că nu avem timp, că nu putem face o diferență reală, că nu cunoaștem pe nimeni 

sau că e prea mult de muncă. 

Prin a fi voluntar ne arătăm grija și preocuparea pentru ceilalți din jurul nostru, pentru societatea în 

care trăim. Mai mult, voluntariatul poate fi privit și prin a fi recunoscător pentru viața pe care o duci și a 

oferi drept recunoștință aceleși lucruri și pentru alții. 

Persoanele care  fac voluntariat se bucură de mai multă stabilitate emoțională. Asta înseamnă că nu 

trec la fel de ușor de la o stare la alta și că au mai mult control asupra trăirilor lor emoționale. 

De asemenea, voluntariatul contribuie la creșterea stimei de sine, a încrederii în forțele proprii, în 

special în rândul adolescenților și tinerilor. Acest beneficiu nu este de ignorat, având în vedere că în prezent 

problemele legate de stima de sine scăzută sunt frecvente în societate. 

Când practici voluntariatul și te implici în acțiuni ce presupun empatizarea cu valorile altora și cu 

nevoile lor, ajungi să ai o mai bună înțelegere a celor din jurul tău și a felului cum privesc aceștia lumea. În 

felul acesta, poți deveni mult mai deschis și mult mai atent la cei din jurul tău, fiind un om cu mintea 

flexibilă și deschisă, care nu judecă după aparențe și are o privire de ansamblu asupra problemelor. 

Dacă o persoană care s-a implicat ca voluntar într-un eveniment ce are scop soluţionarea  unei  

probleme  existente  în  comunitate, este sprijinită, încurajată, chiar lăudată, este foarte probabil ca în viitor 

persoana  respectivă  să  se  implice  din  nou.   

Sarcina coordonatorului de voluntari va fi aceea de a găsi modalităţile cele mai potrivite pentru a 

încuraja şi pune mereu în evidenţă valoarea efortului depus de voluntari. De multe ori se consideră ca 

subînţeles faptul că aportul voluntarilor a fost esenţial şi evidenţierea sa nu se  mai  consideră  necesară. 

Voluntarii fiind diferiți, vor  fi  motivaţi,  deci,  de  lucruri  diferite.  Arta coordonatorului de 

voluntari constă tocmai în a identifica cel puţin  una  dintre  acele  nevoi  care  sunt  neîmplinite. Având în 

vedere faptul că fiecare este motivat de acele nevoi care nu sunt încă împlinite, o strategie cu şanse 

considerabile de succes este aceea de a descoperi în fiecare voluntar acele calităţi neevidenţiate,   oferindu-

i apoi o activitate care să permită nu doar utilizarea acelor calităţi, ci şi dezvoltarea şi perfecţionarea 

acestora.  

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor.   
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Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Așadar, cei obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă, fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori, un 

simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții, cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și la prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. 

Proiectele umanitare trezesc în elevii noștri conștientizarea unor situații sociale care există în 

vecinătatea lor, îi fac mai buni, le dezvoltă compasiunea și dorința de a ajuta.  

Organizarea unor activităţi extraşcolare, umanitare, 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: dezvoltă la elevi responsabilitatea şi sensibilitatea faţă de semenii lor, 

creează legături la nivelul comunităţii, stimulează gândirea critică, educă percepţia multiculturalităţii, 

dezvoltă stima de sine şi devotamentul pentru ideile civice, dezvoltă gândirea creativă, plină de 

ingeniozitate; creează legături între cunoştințele şi capacitățile dobândite. 

În ultimii ani am participat alături de elevii mei la diverse activități de voluntariat. Un tip de 

activitate este cea de ecologizare a unor locuri din orașul unde trăim, contribuind astfel la păstrarea unui 

mediu curat, condiție pentru o viață sănătoasă, dar și implicarea în activități de promovare a unei alimentații 

și vieți sănătoase, în cadrul proiectului ,,La școală și acasă, numai hrană sănătoasă!”. 

De asemenea,  am participat la activitatea de voluntariat ,,Târgul de Pâine”, organizat de către 

școala noastră în cadrul proiectului european e-twinning ,,Bread in Europe”, dar și la activități de voluntariat 

de promovare a unei educaţii de calitate pentru elevii din medii  dezavantajate şi supuse excluziunii prin 

proiectele Asociației “Viitorul Copiilor RAMSAU- Dej”. 

Activitățile au  avut  un  impact  puternic, pozitiv,  elevii având posibilitatea  să  devină voluntari 

pentru comunitatea în care trăiesc,  au  adus  zâmbete și raze de lumină în viața unor copii mai puțin fericiți 

și norocoși, și-au  perfecționat  abilitățile  de  comunicare în  echipă, și-au dezvoltat sentimentele de respect 

și solidaritate față de semeni, dar și de respect pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut de organizație sau în discuții 

mediatizate. Am învățat că ingredientele principale în acțiunile de voluntariat nu sunt nici banii, nici 

numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpul lor, din 

bunurile lor, vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele, fără să aștepte nimic în schimb. 

Avem obligația de a conștientiza copiii noștri că trăim într-o comunitate, iar în jurul nostru sunt 

oameni  care  au nevoie de sprijin și înțelegere. 

 

Bibliografie: 
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DEZVOLTAREA  ABILITĂȚILOR   SOCIO-EMOȚIONALE 

PRIN  ACTIVITĂȚILE  DIN  GRĂDINIȚĂ 

 
 Tudorie Viorica 

 G.P.P.”Bobocei din Micro III” 

 
              Responsabilitatea pentru modul în care copiii înţeleg viaţa  şi o trăiesc, ne aparţine nouă, adulţilor; 

cu cât știm mai multe despre copii, despre dezvoltarea şi trebuinţele lor, cu atât mai mult îi putem ajuta să 

se dezvolte și să devină adulții responsabili şi buni  pe care îi dorim în societate.  

      O adaptare cu succes la viaţa adultă nu este prezivibilă datorită rezultatelor şcolare bune sau unui 

potenţial cognitiv ridicat, ci abilităţii copiilor de a stabili şi menţine relaţii cu cei din jur. Socializarea 

copiilor începe şi continuă  în cadrul familiei, în activităţile acesteia, dar se dezvoltă, mai ales, în cadrul 

instituționalizat, unde, odată intrat, copilul descoperă o lume  nouă  în care el nu mai este în centrul atenţiei 

ci este împreună cu cei de o vârstă  şi cu acelaşi statut cu el. În aceste condiţii va ajunge la însușirea  unor 

reguli și norme comportamentale, ceea ce va duce la disciplinarea conduitelor sale dar și la achiziționarea 

multor deprinderi. Schimbările însemnate care se produc în viaţa afectivă a copilului preşcolar sunt însoţite 

de emoţii şi sentimente, acestea însoţind toate manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de 

activităţi educative ori de îndeplinirea sarcinilor trasate de adult. Pentru optimizarea dezvoltării abilităților 

socio-emoționale, în grădiniță se pot aplica programe formative  prin jocuri, povești și alte tipuri de activități 

realizate cu preșcolarii. Programele pot fi structurate pe sesiuni de activităţi şi jocuri, unele activităţi 

integrând câte o poveste cu o activitate practică ori din domeniul estetic-creativ. 

     Rolul important al poveștilor  este de netăgăduit, poveștile le creează copiilor emoții, educă și 

informează, transmit valori și facilitează rezolvarea unor probleme. Prin intermediul personajelor 

din  poveste, copiii se regăsesc în anumite situații care le sunt familiare, recunosc  stări  pe care le 

trăiesc, pot să adopte în viața cotidiană soluţiile personajelor dintr-o anumită poveste, înțeleg mai 

bine experienţele trăite de personaje, pentru că poveștile  supun atenției celor mici situații noi. 

      Poveștile, ușor de înțeles, cu personaje din lumea reală sau nu, dar cu teme din realitate, cu 

situații familiare sau noi, îl pot ajuta pe copil să înțeleagă ce simte cu adevărat și să capete 

încredere mai mare în sine. Alese cu grijă, sau create special pentru depășirea anumitor dificultăți, 

poveștile  pot ajuta copilul să-și mărturisească trăirile și să-și descarce emoţiile. 

      Poveştile pot fi considerate metafore care pot educa și pot disciplina, pot facilita găsirea unor 

soluții rezolutive, pot schimba atitudini și comportamente, dar mai mult decât toate acestea la un 

loc, pot transmite valori. Prin acest instrument se poate începe şi continua  procesul de maturizare 

emoțională a copiilor și de adaptare în situații noi sau percepute ca fiind dificile pentru ei, oferind 

modele de comportamente și atitudini. 

     O altă modalitate de dezvoltare a aspectelor socio-emoţionale  se poate face prin activităţi de 

desen, pictură  sau activităţi practice. Copiii arată şi vorbesc despre lucrările lor cu prietenii şi 

adulţii din jurul lor şi acest lucru ajută la construirea competenţei sociale, o dovadă că au nevoie 

să facă parte din domeniul social iar interacţiunile de calitate ale acestora cu părinţii, adulţii sau cu 

colegii au un impact deosebit asupra învăţării, succesele repetate motivând un comportament 

adecvat şi bucuria de a învăţa. 

      Aceste activităţi au şi o funcţie terapeutică în viaţa copiilor mai ales în sfera copiilor care au 

nevoie de ajutor în gestionarea emoţiilor, în identificarea şi manifestarea lor. Folosind arta ca 
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metodă terapeutică, copiii îşi pot identifica  şi exprima stima de sine, emoţiile, pot scoate la iveală 

lucruri nespuse sau nesesizate, exprimându-le mai bine prin culori şi forme decât în vorbire. 

Manifestarea prin intermediul lucrărilor plastice face posibilă rezolvarea problemelor identificate  

prin aceste metode. Se pot extrage foarte multe elemente esenţiale  din formele de manifestare ale 

copiilor, care îşi folosesc limbajul propriu pentru a transmite nevoile, dorinţele, îngrijorările şi 

fricile. 

      La vârsta preşcolară, principala sursă de învăţare despre  relaţiile cu ceilalţi este jocul. Implicarea 

preşcolarilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. Interacţiunile pozitive cu 

colegii duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de cooperare şi la formarea unei 

imagini pozitive de sine. Toate aceste interacţiuni duc la situaţii diverse care produc trăirea de emoţii diferite 

şi a modului în care pot fi gestionate corect. Experienţele în relaţiile cu ceilalţi îi ajută să înveţe despre 

regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea emoţională. 

      Interacţiunile dintre prieteni, colegi, sunt mult mai importante decât între copiii care nu se cunosc, 

acestea producând efecte benefice asupra organismului, facându-i să râdă, să zâmbească  şi să vorbească, 

schimbul de informaţii facandu-se mai eficient datorită încrederii existente în relaţiile lor. Prietenii sunt 

surse de învăţare în situaţii noi, pe care copilul nu ştie să le rezolve şi tot ei sunt o resursă tampon faţă de 

efectele negative ale unor evenimente cum ar fi conflictele în familie, divorţul, copilul distanţându-se puţin 

de probleme şi apelând la prieteni pentru obţinerea suportului emoţional necesar. Uneori acesta  imită 

comportamentul lor  când nu ştie ce să facă sau cere în mod direct ajutor, toate acestea fiind beneficii ale 

relaţiilor de prietenie şi colegialitate dezvoltate în colectivitate, împărţind jucăriile, oferind ajutor, 

aşteptându-şi rândul, tolerând situaţii frustrante şi respectând reguli. Un eveniment aparent banal pentru 

unii poate fi important pentru un copil, mai ales dacă e împărtăşit cu ceilalţi, succesul intr-un joc  poate 

naşte bucuria de a învăţa, poate da încredere în sine şi poate motiva  benefic trăirile pozitive. 

      În grădiniţă întâlnim toate formele jocului, de la jocul didactic  la jocul cu reguli, simbolic, de construcţii 

sau jocul cu subiecte din poveşti, dramatizarea. Toate acestea stimulează simţurile, interacţiunea 

permanentă, învăţându-i pe copii să cunoască lumea reală, să se adapteze solicitărilor ei, să acționeze cu 

încredere și curaj. Exersând unele deprinderi de comportare în societate, își educă unele trăsături de voință  

și caracter – curaj, perseverență, sinceritate, stăpânire de sine. O influență cu totul specială asupra 

dezvoltării jocurilor cu subiecte din povești și basme, o exercită dramatizările inițiate și conduse de 

educatoare. Dramatizarea plasează copiii în situații imaginare, îi face să trăiască sentimente reale şi să 

răspundă emoţional într-un anumit fel. Plecând de la acestea, se pot desfăşura  în cadrul   jocurilor liber 

alese, jocuri cât mai variate care să îi pună pe copii în situaţii diferite.          

      Debutul școlar şi respectiv aptitudinea de școlaritate, presupune un anumit nivel de dezvoltare   

socio-afectivă, intelectuală și morală a copilului. De asemenea, învățarea de tip școlar reprezintă un act 

complex, solicitând dobândirea unor priceperi, deprinderi și capacități necesare în activităţile școlare. La 

finalul grădiniței copilul înțelege diferența dintre mediul școlii și cel al grădiniței și anume aceea dintre joc 

- activitatea fundamentală a copilului din grădiniță - și activitatea de învățare, de timpul acordat fiecăreia și 

de gradul de responsabilitate pe care îl impune fiecare dintre activităţi. Pregătirea pentru școală a copilului 

înseamnă formare de abilități, deprinderi și atitudini care să-l facă pe copil apt pentru a răspunde solicitărilor 

specifice situațiilor școlare,  dezvoltarea proceselor psihice de cunoaștere: gândire, memorie, imaginație 

dar şi dezvoltarea acelor abilităţi specifice socio-emoţionalului. 

     Copilul își dezvoltă propria identitate, învață cine este și cum este el, ca persoană,  atunci când primeşte 

grija, atenţia şi dragostea noastră. El învaţă grija față de emoțiile lui, învață   autonomia,   controlul   asupra   

propriului comportament urmărind comportamentul nostru şi emoţiile dintre noi şi copil. Copilul de azi, 
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pentru a străbate cu succes toate etapele şcolii şi ale vieţii şi a ajunge un adult împlinit, trebuie să fie stimulat 

intelectual dar în  egală măsură și  socio-afectiv. Cel mai bine pregătit pentru a face faţă provocărilor vieții 

va fi copilul care are abilități sociale și  emoționale,  conștient de valoarea sa personală, cu o corectă imagine 

de sine și responsabil în procesul  propriei deveniri.  

 

Rezumat 

          Responsabilitatea pentru modul în care copiii înţeleg viaţa  şi o trăiesc, ne aparţine nouă, adulţilor; 

cu cât știm mai multe despre copii, despre dezvoltarea şi trebuinţele lor, cu atât mai mult îi putem ajuta să 

se dezvolte și să devină adulții responsabili şi buni  pe care îi dorim în societate. 

      O adaptare cu succes la viaţa adultă nu este prezivibilă datorită rezultatelor şcolare bune sau unui 

potenţial cognitiv ridicat, ci abilităţii copiilor de a stabili şi menţine relaţii cu cei din jur. Socializarea 

copiilor începe şi continuă  în cadrul familiei, în activităţile acesteia, dar se dezvoltă, mai ales, în cadrul 

instituționalizat, unde, odată intrat, copilul descoperă o lume  nouă  în care el nu mai este în centrul 

atenţiei ci este împreună cu cei de o vârstă  şi cu acelaşi statut cu el. În aceste condiţii va ajunge la 

însușirea  unor reguli și norme comportamentale, ceea ce va duce la disciplinarea conduitelor sale dar și la 

achiziționarea multor deprinderi. 

    Schimbările însemnate care se produc în viaţa afectivă a copilului preşcolar sunt însoţite de emoţii şi 

sentimente, acestea însoţind toate manifestările lui, fie că este vorba de jocuri, de cântece, de activităţi 

educative ori de îndeplinirea sarcinilor trasate de adult. 

     Pentru optimizarea dezvoltării abilităților socio-emoționale, în grădiniță se pot aplica programe 

formative  prin jocuri, povești și alte tipuri de activități realizate cu preșcolarii. Programele pot fi 

structurate pe sesiuni de activităţi şi jocuri, unele activităţi integrand câte o poveste cu o activitate practică 

ori din domeniul estetic-creativ: 

      Poveştile pot fi considerate metafore care pot educa și pot disciplina, pot facilita găsirea unor soluții 

rezolutive, pot schimba atitudini și comportamente, dar mai mult decât toate acestea la un loc, pot 

transmite valori. Prin acest instrument se poate începe şi continua  procesul de maturizare emoțională a 

copiilor și de adaptare în situații noi sau percepute ca fiind dificile pentru ei, oferind modele de 

comportamente și atitudini. .  O altă modalitate de dezvoltare a aspectelor socio-emoţionale  se poate face 

prin activităţi de desen, pictură  sau activităţi practice. Copiii arată şi vorbesc despre lucrările lor cu 

prietenii şi adulţii din jurul lor şi acest lucru ajută la construirea competenţei sociale, o dovadă că au 

nevoie să facă parte din domeniul social iar interacţiunile de calitate ale acestora cu părinţii, adulţii sau cu 

colegii au un impact deosebit asupra învăţării, succesele repetate motivând un comportament adecvat şi 

bucuria de a învăţa. 

           Aceste activităţi au şi o funcţie terapeutică în viaţa copiilor mai ales în sfera copiilor care au nevoie 

de ajutor în gestionarea emoţiilor, în identificarea şi manifestarea lor. Folosind arta ca metodă terapeutică, 

copiii îşi pot identifica  şi exprima stima de sine, emoţiile, pot scoate la iveală lucruri nespuse sau nesesizate, 

exprimându-le mai bine prin culori şi forme decât în vorbire. Manifestarea prin intermediul lucrărilor 

plastice face posibilă rezolvarea problemelor identificate  prin aceste metode. Se pot extrage foarte multe 

elemente esenţiale  din formele de manifestare ale copiilor, care îşi folosesc limbajul propriu pentru a 

transmite nevoile, dorinţele, îngrijorările şi fricile. 
 

      La vârsta preşcolară, principala sursă de învăţare despre  relaţiile cu ceilalţi este jocul. Implicarea 

preşcolarilor în joc facilitează dezvoltarea capacităţii de a iniţia interacţiuni. 

         Interacţiunile pozitive cu colegii duc la formarea relaţiilor de prietenie, la dezvoltarea abilităţilor de 

cooperare şi la formarea unei imagini pozitive de sine. Tot aceste interacţiuni duc la situaţii diverse care 

produc trăirea de emoţii diferite şi a modului în care pot fi gestionate corect. Experienţele în relaţiile cu 
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ceilalţi îi ajută să înveţe despre regulile de exprimare a emoţiilor, despre recunoaşterea lor, despre reglarea 

emoţională. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU CERINŢE EDUCATIVE SPECIALE 

 

Prof. Înv. Preșc. Pioară Alisa G. P.P. ”Bobocei din Micro III” Buzău 

Prof. Pioară Dan-Gabriel Centrul Scolar pentru Educație Incluzivă Buzău 

 

 În ultimele decenii România a trecut prin mai multe reforme care au avut drept scop modernizarea 

învăţământului şi racordarea la standardele şi realităţile europene existente. Ceea ce astăzi este o realitate 

pentru statele europene – sisteme de învăţământ care asigură condiţii pentru valorificarea potenţialului 

fiecărui copil, renunţând la învăţământul segregaţionist (special şi de masă), pentru România este abia un 

început. 

 În acest context, devine necesară micşorarea distanţei dintre şcoala specială, în care învaţă copii 

cu dizabilităţi, şi şcoala obişnuită. Această delimitare nu corespunde paradigmei pedagogice din secolul 

XX – Educaţie pentru toţi – paradigmă la care am aderat odată cu aprobarea Strategiei Naţionale „Educaţie 

pentru toţi”, în anul 2003. Tot în acest context, în 2011, a fost aprobat Programul de dezvoltare a educaţiei 

incluzive în România pentru anii 2011-2020. 

 Educaţia incluzivă, în sensul acestui program, prevede schimbarea şi adaptarea continuă a 

sistemului educaţional pentru a răspunde diversităţii copiilor şi nevoilor ce decurg din aceasta, pentru a 

oferi educaţie de calitate tuturor în contexte integrate şi medii de învăţare comună. În literatura de 

specialitate pot fi identificate diferite tipuri de organizare.  

Astfel, în învăţământul formal, incluziunea se va realiza, în funcţie de dimensiunea instituţiei, de 

condiţiile şi resursele existente, prin încadrarea individuală a copilului cu CES în clasa/ grupa din 

învăţământul general sau prin crearea claselor/ grupelor incluzive în cadrul instituţiilor de învăţământ 

general.  

Un criteriu fundamental de diferenţiere a formelor de integrare se referă la durata prezenţei copilului 

cu CES în şcoala obişnuită. Astfel putem întâlni:  

- forme de integrare totală – elevii cu CES petrec tot timpul în şcoala obişnuită cu excepţia 

eventualelor programe terapeutice care se pot desfăşura în spaţii special destinate acestui scop . În cadrul 

formei de integrare totală putem identifica alte câteva tipuri de plasare a copiilor: Plasarea în clasele 

obişnuite, corelată cu anumite modalităţi de pregătire, de ex. lecţii particulare, şedinţe organizate la finele 

unor lecţii, lecţii/ activităţi de consolidare a cunoştinţelor.Plasare în clasele obişnuite, cu susţinerea elevului 

pentru anumite materii din planul de studiu, cu ajutorul unui cadru didactic la anumite materii sau a unui 

cadru didactic de sprijin. Plasare în clasele obişnuite, cu retragerea copilului pentru anumite şedinţe, în 

scopul primirii ajutorului specialiştilor potrivit necesităţilor individuale.  

- forme de integrare parţială – elevii cu CES petrec doar o parte din timpul său în şcoala obişnuită 

sau la anumite discipline şcolare unde pot face faţă. În cazul integrării parţiale, elevul poate frecventa doar 

şcoala obişnuită, studiind doar anumite discipline şcolare sau poate fi înscris într-o unitate specială, care 

este frecventată parţial, alternativ cu activităţile dintr-o clasă obişnuită. 

- integrare ocazională – participarea în comun la diferite excursii, serbări, întreceri sportive, 

spectacole etc. Formele menţionate nu sunt perfecte, pentru a răspunde în totalitate problemelor şi nevoilor 

copiilor cu CES pentru a fi integraţi în învăţământul general. Dezvoltarea şi aplicarea lor ţine de contextul 

geografic, demografic, socio-cultural, economic, politic, managerial etc. al sistemului de învăţământ.  
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Fiecare dintre aceste forme îşi are avantajele şi dezavantajele sale, acestea fiind determinate de 

contextul social, economic, asigurarea cu resurse financiare, materiale, nivelul de pregătire a celor antrenaţi 

în cadrul procesului educaţional.  

Avantaje ale integrării totale: Este asigurat accesul tuturor copiilor la educaţie, acesta fiind 

principiul fundamental al şcolii incluzive, „toţi copii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este 

posibil, indiferent de dificultăţile pe care le întâmpină aceştia”, principiul stipulat şi în declaraţia de la 

Salamanca. Integrarea totală favorizează abordarea copilului cu CES drept copil ca şi toţi ceilalţi, având 

aceleaşi posibilităţi, şanse, astfel fiind membru deplin al şcolii şi prin urmare a societăţii. Aceasta va permite 

îndeplinirea cu succes a rolurilor sociale ulterioare. Plasarea copiilor cu CES în clase obişnuite permite un 

nivel mai ridicat al interacţiunii sociale, copilul având posibilitatea să comunice nu doar cu membrii 

familiei, cu copiii care au acelaşi tip de dizabilitate/ CES sau profesori, ci şi cu toţi elevii şcolii obişnuite, 

lărgindu-şi astfel cercul de comunicare şi cel de prieteni. Toate acestea vor contribui, într-o manieră 

firească, la creşterea încrederii în forţele proprii, la identificarea oportunităţilor de activitate atât în cadrul 

şcolii, cât şi în cadrul societăţii.  

Incluziunea copiilor în clasele obişnuite va contribui şi la eliminarea stigmatizării copiilor cu CES. 

Astfel, va scădea numărul situaţiilor în care copiii vor fi priviţi din perspectiva dizabilităţii pe care îl au, 

dar şi a etichetărilor, înjosirilor la care sunt adesea supuşi aceşti copii. Datorită prezenţei alături, în sala de 

clasă, a copiilor cu CES, copii şi profesorii devin mai toleranţi, deschişi spre diversitate, acceptându-i pe 

toţi cei care sunt diferiţi. Aceştia devin mai atenţi faţă de oamenii care îi înconjoară şi mai deschişi de a 

oferi ajutor în cazul necesităţii acestuia.  

Cu toate acestea nu putem să nu menţionăm şi o serie de dezavantaje cu care se confruntă o instituţie 

de învăţământ care implementează educaţia incluzivă. În condiţiile specifice pentru România, în care marea 

majoritate a şcolilor se confruntă cu o insuficienţă a acoperirii financiare, implementarea educaţiei incluzive 

este dificilă.  

Orice şcoală incluzivă necesită o finanţare suplimentară. Aceasta ar permite crearea condiţiilor 

necesare pentru a încadra în procesul de învăţământ copiii cu CES. Mediul şcolar trebuie să sufere 

schimbări, printre care menţionăm dotarea scărilor cu rampe, existenţa unor săli speciale multifuncţionale 

etc. Sălile multifuncţionale ar permite realizarea activităţilor pentru copiii care necesită realizarea anumitor 

activităţi specifice. 

 O altă problemă constă în necesitatea angajării unor specialişti suplimentari precum: pedagogi de 

sprijin, logopezi, kinetoterapeuţi etc. Toţi ei, alături de profesori, formează echipa care va organiza un 

proces educaţional de calitate, pornind de la adaptările curriculare necesare şi elaborarea planurilor 

educaţionale individuale. O altă problemă constă în conlucrarea dintre familie, şcoală, instituţii medicale 

etc. Tradiţional acestea activează independent, parteneriatul dintre acestea fiind slab. Ori, incluziunea totală 

a copiilor cu CES presupune o conlucrare strânsă între toate aceste instituţii pentru a crea şi realiza cu 

succes traseul educaţional individual de care are nevoie fiecare copil. În acest context, se conturează o altă 

problemă – insuficienţa experienţei şi a pregătirii cadrelor didactice care activează în şcoală. 

 Existenţa în sala de clasă a unui copil cu CES impune necesitatea unei formari suplimentare, a 

competenţelor de lucru ale cadrelor didactice cu această categorie de elevi. Adesea, e nevoie şi de o 

schimbare la nivel de atitudine a cadrelor existente, pentru a putea aborda copii cu CES în aceeaşi manieră 

cu ceilalţi copii. Şi în privinţa incluziunii parţiale se pot evidenţia unele puncte forte şi slabe pe lângă cele 

identificate pentru integrarea parţială. Astfel, printre avantaje putem menţiona schimbul de experienţă care 

are loc atât între copii din şcoala specială şi cea obişnuită, cât şi între cadrele didactice care activează în 

cele două tipuri de învăţământ. 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

465  

 Pentru copii cu dizabilităţi, frecventarea unor discipline în şcolile obişnuite sunt o posibilitate de a 

comunica şi colabora cu alţi copii. Acest proces fiind benefic pentru ambele părţi, chiar dacă la început 

poate exista o neacceptare, ezitare, nesiguranţă şi neîncredere faţă de copiii cu CES. Totuşi existenţa 

continuităţii învăţământului incluziv la toate treptele şi nivelurile vor contribui la eliminarea acestei 

probleme, deoarece de mici copii vor fi toleranţi şi deschişi. Printre dezavantaje putem menţiona faptul că 

integrarea parţială nu permite copiilor să se simtă la fel ca şi ceilalţi, acest proces nefiind continuu. În cele 

din urmă aceştia revin în sala de clasă din învăţământul special. Integrarea parţială poate fi percepută şi ca 

o tulburare a programului obişnuit, resimţit atât de cadrele didactice, cât şi de către elevi.  

În cazul integrării ocazionale, datorită timpului şi frecvenţei organizării acestor activităţi, putem 

identifica, preponderent, elemente pozitive. În principal e nevoie de deschidere, toleranţă, iniţiativă pentru 

organizarea acestor activităţi. Integrarea ocazională poate fi percepută şi drept un început, în anumite 

situaţii, pentru o trecere la o altă formă de integrare.  

În concluzie, putem evidenţia următoarele condiţii care joacă un rol fundamental pentru practicile 

incluzive în sala de clasă: Integrarea depinde de atitudinea profesorilor faţă de elevii cu necesităţi educative 

speciale, de capacitatea sa de a stabili şi a amplifica relaţii sociale, de punctul său de vedere asupra 

diferenţelor în sala de clasă şi predispoziţia sa de a satisface aceste diferenţe eficient. Profesorul trebuie să 

posede un repertoriu de deprinderi, cunoştinţe, abordări pedagogice, metode, mijloace didactice adecvate 

şi timp dacă vrea să menţină eficient această diversitate în sala de clasă.  

Profesorul are nevoie de sprijin în interiorul şi în afara şcolii. Cooperarea regională între organizaţii 

şi părinţi este o condiţie iniţială pentru o incluziune eficientă. Guvernul trebuie să aibă o viziune clară 

asupra incluziunii şi să ofere condiţii adecvate care ar permite utilizarea flexibilă a resurselor.  

Se observă că acţiunile realizate în ultimii ani de către autorităţile România demostrează un interes 

sporit pentru asigurarea unui învăţământ de calitate, inclusiv prin transformarea mediului şcolar în anul 

sigur, prietenos, stimulativ şi adecvat dezvoltării fiecărui copil. În acest context, tindem să credem că şi 

cadrele didactice vor depune maxim efort pentru dezvoltarea eforturilor în direcţia dezvoltării şcolilor 

incluzive.  
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O ALTFEL DE ŞCOALĂ – ŞCOALA ON-LINE 

 

 Prof. Înv. Preşcolar Ernek Maria 

G.P.P. ,,Bobocei din Micro III”, Buzău 

 

11 martie 2020. Şcoala s-a mutat acasă, sau mai bine zis pe internet: pe Adservio, pe Zoom, pe 

Whatsapp, pe Google Meet şi pe alte platforme care ofereau posibilitatea de a preda on-line, a preda de 

acasă. Această dată a însemnat începutul unei provocări pentru toţi: cadre didactice, elevi, preşcolari,  dar 

şi părinţi. 

Pe fundalul pandemiei de coronavirus, care a împins multe state să închidă școlile pe o perioadă 

care se poate extinde mai multe săptămâni, cadrele didactice din România sunt acum provocate să se 

adapteze rapid și să transmită un mesaj important elevilor: învățarea continuă dincolo de școală și cu 

instrumente online accesibile tuturor și multă determinare, putem face progrese împreună și, mai 

mult decât oricând, putem încuraja elevii să învețe și să lucreze independent. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în 

efectuarea activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul 

atenției noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și 

evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul 

preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care 

ținem cont, nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul 

fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, 

modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, 

pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la început 

de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 

Un  proiect inovativ, îl reprezintă sesiunile de joc senzorial pentru copiii cu vârsta 1-4 ani. Părinții 

vor afla în avans ce anume ar trebui să pregătească, iar în cadrul sesiunii, educatorul, care are la rândul lui 

aceleași materiale, va direcționa interacțiunea copiilor cu aceste texturi și îi va încuraja pe părinți în sprijinul 

oferit celor mici în atingerea unor texturi care pot ridica provocări, în așa fel încât activitatea să aibă 

rezultate în explorare și învățare. 

Fiecare sesiune este diferită în funcție de grupa care o realizează, tema din acea săptămâna și 

obiectivul educațional propus. De exemplu, într-una dintre intervențiile online, copiii și-au spus ”Hello” în 

diferite limbi, au vorbit în fața publicului despre ce îi place fiecăruia să facă acasă și și-au împărtășit 

materialele realizate în acea săptămână. De asemenea, au cântat unul dintre cântecele preferate de la 

grădiniță și au exersat numărarea și recunoașterea numărului privind planșe numerotate. Sesiunea s-a 

încheiat cu o discuție despre păsări, aceasta fiind tema săptămânii, și cu exersarea unor poziții de yoga în 

timpul jocului ”Simon says”. 

Unul dintre cele mai importante aspecte ale activității noastre în grădinița noastră este comunicarea 

permanentă cu părinții, așa că în perioada aceasta, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog 

constant cu părinții, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. De exemplu,  le-am transmis 

mesaje video optimiste, sub forma unor cântece cu îndemnul ”Everything will be alright”. Referitor la lipsa 

ideilor de activități, ne-am asigurat că am eliminat această grijă prin oferirea constantă de idei creative nu 

doar pe canalele utilizate în procesul educațional al copiilor, ci și pe canalele noastre social media. 
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De exemplu, pe pagina de Facebook am continuat seria #AcornsParentingTips cu sfaturi adaptate 

contextului, iar #AcornsStoryTeller a îmbrăcat o nouă identitate și în mediul online: în fiecare săptămână, 

unul dintre educatorii noștri le citește copiilor o poveste, iar feedback-ul primit este unul cât se poate de 

pozitiv. 

Un alt proiect care a primit un feedback extraordinar a constat în realizarea unor filmulețe cu sfaturi 

pentru părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont 

de stresul manifestat sub formă de anxietate sau agitație pe care îl exprimă cei mici. 

Înregistrările au fost postate pe canalul nostru de YouTube, având un feedback extrem de bun (de 

exemplu, crema cu ”dragoste”, care liniștește instantaneu, a fost apreciată atât de părinți, cât și de copii, 

fiind printre remediile preferate ale acestei perioade). 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de educatorii de care se atașaseră atât 

de mult, și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe Zoom. Acestea le oferă copiilor ocazia de a-și 

întâlni educatorii și colegii, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și exercițiile în parteneriat 

fiind esențiale pentru cei mici. 

Activitățile cu copiii se desfășoară, de asemenea, pe o platformă pentru grădinițe și pe pagina de 

Facebook a grădiniței, unde încărcăm materiale de lucru, filmulețe realizate de educatorii Acorns, sugestii 

de lectură și cântece. 

În prezent, fiecare plan este evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, decidem 

următorii pași, frecvența intervențiilor, volumul și diversitatea activităților. Nimic nu este lăsat la 

întâmplare. 

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în 

efectuarea activităților de acasă. La grădinița noastră, copilul și nevoile sale individuale se află în centrul 

atenției noastre, iar activitățile propuse în grădiniță vin ca urmare a observării directe a preocupărilor și 

evoluției sale. Dacă în cazul școlarilor, aceștia pot desfășura activitățile propuse singuri, în cazul 

preșcolarilor, ajutorul din partea unui adult este indispensabil. În plus, dacă vorbim de indicatorii de care 

ținem cont, nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în grădiniță. Mediul este diferit, iar contactul 

fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. 

Educatorul trebuie să țină cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, 

modul în care au deprins învățarea, timpul pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, 

pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele educaționale pe termen mediu și scurt. 

În ultimele săptămâni, am încercat o adaptare a curriculei și a planului educațional propus la început 

de an, iar cursurile online reprezintă pentru fiecare dintre noi un lucru inedit. 

Unul dintre proiectele ”out of the box” îl constituie adaptarea activității de storytelling, una dintre 

cele mai populare activități extracurriculare din grădinița noastră. În mod normal, un invitat vine să le 

citească copiilor oferindu-le oportunitatea de a asculta povești spuse în limba , dar și de a practica vorbirea 

și ascultarea. În această perioadă, ne-am reinventat. 

În cadrul StoryTelling - Out of the Box, fiecare invitat alege un ”obiect misterios” pe care îl ascunde 

într-o cutie, iar copiii sunt invitați să pună întrebări pentru a ghici ce se află în cutie. Odată ce obiectul este 

dezvăluit copiilor, invitatul spune și povestea din spatele său, de exemplu, ce este, de unde provine, ce 

semnificație are pentru invitat.  Rolul acestei inițiative este de a-i încuraja pe copii să își folosească 

imaginația pentru a alcătui propriile povești. 
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JOCUL DIDACTIC ȘI INTERDISCIPLINARITATEA  

   

                                                    Prof.DÂRSTARU MIHAELA 

                                                     G.P.P.BOBOCEI DIN MICRO III BUZĂU  

                                                     Prof.DÂRSTARU GHEORGHE 

                                                COLEGIUL ECONOMIC BUZĂU 

 

  „Dacă reuşim să îmbrăcăm procesele instructive, în special pe cale cu caracter de 

exerciţii, în forme de joc, plăcerea funcţională ce acţionează în timpul jocului va crea o nouă formă de 

interes şi de participare care nu poate ajunge la nivelul cantitativ al unor interese obiective nemijlocite, 

dar care va fi însă, în orice caz, mult superioară atenţiei realizate prin constrângere, înainte de toate, din 

cauză că elevul, solicitat de joc, va avea o comportare activă. Ocupaţia respectivă devine pentru el o 

acţiune ludică, aducătoare de plăcere, determinată, de tendinţa spre repetare ce acţionează în joc”. 

 

      ,,Interacţiunea existentă între două sau mai multe discipline, care să poată să meargă de la simpla 

comunicare de idei, până la integrarea conceptelor fundamentale privind epistemologia, terminologia, 

metodologia, procedeele, datele şi orientarea cercetării” este definită ca interdisciplinaritate. 

  Pentru a introduce interdisciplinaritatea în învăţământar trebui regândite conţinuturile şi 

elaborate alte  planuri de învățământ, alte  programe şi manuale şcolare în perspectiva conexiunilor posibile 

şi necesare sub raport epistemologic şi pedagogic. Acţiunea de promovare a interdisciplinarităţii trebuie să 

se integreze în contextul sistemului educativ dat. De asemenea, pentru a fi eficientă, trebuie să se asocieze 

cu alte principii sau inovaţii specifice unui învăţământ modern. 

  Specific vârstelor copilăriei, jocul, în general, are importanţă hotărâtoare pentru 

dezvoltarea psihică a copilului, fiind modalitatea cea mai bună de a transmite noi cunoştinţe vizând toate 

domeniile de activitate, o activitate fizică sau mentală cu sau fără finalitate practică şi căreia i te dedici de 

bună plăcere. 

  Jocul rezolvă multe dintre problemele interdisciplinarităţii: creează situaţii de învăţare noi 

şineobişnuite, înlesneşte transferul de valori între discipline, favorizează lucrul în echipă şi cooperarea, 

dispoziţia la dialog, creativitatea. 

  În activitatea de învăţare  intervin, de multe ori, constrângerea şi teama. Teoria înstrucţiei 

şi a educaţiei inspirată de psihanaliză a dovedit, din punctul de vedere al eficienţei instrucţiei şi al efectelor 

secundare educative ale acesteia, că mult mai importantă şi mai eficientă este o activitate lipsită de 

sancţiuni. Or, jocul este o activitate lipsită de umbrele inhibitoare ale pedepselor. În timpul jocului, elevul 

se poate regăsi cu plăcere în ceea ce priveşte dorinţele şi plăcerile lui, nevoia de mişcare şi de elaborare. 

Regăsindu-se în joc, el va participa activ la acesta. În legătură cu valenţele multiple ale jocului, Erich E. 

Geissler afirma: 

 

  Jocul didactic interdisciplinar este o activitate care îmbină utilul şi plăcutul şi în care se 

îmbină sarcini didactice din domenii de cunoaştere diverse – trei-patru discipline într-o structură unitară, 

axată pe învăţare, în condiţii bune. El reprezintă cea mai accesibilă cale de abordare interdisciplinară, 

deoarece prin joc se realizează importante sarcini formative care presupun antrenarea operaţiilor gândirii, 

dezvoltarea spiritului de observaţie, a spiritului de ordine, formarea deprinderilor de lucru corect şi rapid. 
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  Cu toate că jocurile presupun disciplină, impusă prin reguli, este de remarcat faptul că 

participanţii la joc o consideră naturală, creându-se astfel un echilibru între cerinţele impuse prin reguli şi 

subordonarea acceptată a jucătorilor. 

“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”). 

Pentru a deveni joc, o activitate didactică trebuie să conțină elemente ludice (explorarea, surpriza, 

aşteptarea, ghicirea, întrecerea), să provoace, să mențină atenția și interesul, să fie o activitate relaxantă. 

Copilul își afirmă personalitatea, voința, inteligența, gândirea. 

J. Fr. Herbart spunea că „plictiseala este păcatul de moarte al predării”.  

Jocul didactic poate fi folosit la toate disciplinele, fie în reactualizarea cunoștințelor predate, asigurându-

se și captarea atenției elevilor, fie în însușirea noilor cunoștințe, fie în fixarea și consolidarea acestora sau 

în verificarea și aprecierea rezultatelor, având ca scop înlăturarea plictiselii și oboselii. Cadrul didactic 

însuși poate alege și integra jocul potrivit pentru a  permite acumularea cunoștințelor într-o atmosferă 

plăcută. 

Pedagogul american Bruner (1970) consideră că „oricărui copil, la orice stadiu de dezvoltare i se 

poate preda cu succes, într-o formă intelectuală adecvată, orice temă”, dacă se folosesc metode şi procedee 

adecvate stadiului respectiv de dezvoltare, dacă materia este prezentată „într-o formă mai simplă, astfel 

încât copilul să poată progresa cu mai multă uşurinţăşi mai temeinic spre o deplină stăpânire a 

cunoştinţelor”. 

Jocul didactic este o activitate impusă/ sugerată. Un psiholog francez aprecia ca element definitoriu 

pentru jocurile celor mici valoarea – din perspectiva lor de activitate integrală: „Ceea ce caracterizează 

efectiv jocul celor mici este faptul că, reprezentând întreaga lor activitate, e lipsit de conştiinţa de a fi 

joc.”(Wallon, 49) 

Elementele de joc: descoperirea, ghicirea, simularea, întrecerea, surpriza, aşteptarea vor asigura 

mobilizarea efortului propriu în descoperirea unor soluţii, în rezolvarea unor probleme, stimulând puterea 

de investigaţiişi cointeresarea continuă. 

Jocurile didactice sunt realizate pentru a deservi procesul instrustiv-educativ, au un conţinut bine 

diferenţiat pe obiectele de studiu, au ca punct de plecare noţiunile dobândite de elevi la momentul respectiv, 

iar prin sarcina dată, aceştia sunt puşi în situaţia să elaboreze diverse soluţii de rezolvare, diferite de cele 

cunoscute, potrivit capacităţilor lor individuale,accentul căzând astfel nu pe rezultatul final cât pe modul 

de obţinere al lui, pe posibilităţile de stimulare a capacităţilor intelectuale şi afectiv-motivaţionale implicate 

în desfăşurarea acestora. 

În concluzie, activităţile pentru copii trebuie să aibă un caracter spontan, să contribuie la 

dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune. Jocul este înţelepciune, este o formă de manifestare a 

personalităţii copilului: exprimă bună dispoziţieşi bucurie, previne apariţia monotoniei şi a plictiselii, 

facilitând interdisciplinaritatea. 
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Şcoala viitorului educaţional- şcoala incluzivă 

 

Prof. Înv. Preșcolar Perţea Mirela, 

G.P.P. Bobocei din Micro III, Buzău 

Prof.Înv.Primar Perţea Ion,  

LIC.TEHN.,,Dimitrie Filipescu”, Buzău 

 

,,Noi credem şi declarăm că fiecare copil are dreptul fundamental la educaţieşi fiecărui copil 

trebuie să i se ofere şansa de a ajunge la un anumit nivel şi a se putea păstra la un nivel acceptabil de 

învăţare... Sistemele educaţionale ar trebui proiectate şi programele educaţionale implementate în aşa fel 

încât să ţină seama de marea diversitate a copilului” 

Declaraţia de la Salamanca 1994 

 

Pentru copil, intrarea în şcoală reprezintă un moment fundamental generat de funcţiileşcolii. Şcoala 

reprezintă pentru copil un mediu nou cu influenţe care îşi pun amprenta pe conduita sa. Intrarea în 

şcoalădeterminăo separare între activitatea propriu-zisă şi joc,între timpul consacrat activităţiişcolareşi 

timpul liber. Egalizarea şanselorşcolareşi integrarea optimăîn prima etapăşcolarăa fost şi rămâne în 

continuare unul din obiectivele de bazăale învăţământului. 

Fiecare copil are un potenţial educativ înăscut care trebuie doar descoperit şi activizat –aceasta este 

misiunea ,,sfântă”a şcolii, a educatorilor, deoarece dupăcum spunea Comenius: ,,E îndoielnic săexiste o 

oglindăatât de murdară, încât sănu reflecte totuşi imagini într-unfel oarecare, e îndoielnic săexiste o 

tablăatât de zgrumţuroasăîncât sănu putem scrietotuşi ceva pe ea. Dacăse întâmplăînsă, ca oglinda săfie 

plinăde praf sau pete, pentru a ne folosi de ea trebuie săo ştergem, iar o tablăprea zgrumţuroasătrebuie săo 

dăm larindea”. 

Fiecare dintre noi a încercat să răspundă, la un moment dat la întrebări de genul: 

,,De ce nu toţi elevii mei progreseazăîn acelaşi fel? Cum pot să-i fac pe toţi săînţeleagă?Cum pot să-i ajut 

pe cei care învaţămai greu?” Un prim pas în oferirea răspunsurilor a fostacela căam acceptat, în primul 

rând, diversitatea dintr-o clasă; faptul căfiecare elev arepropriile sale capacităţi intelectuale, diferite de cele 

ale altor colegi, căfiecare are unanumit stil de a învăţaşi fiecare are nevoile sale în privinţa asimilării de 

informaţii. Aşadar,unul dintre cele mai importante aspecte ale învăţământului actual este nevoia sa 

deadaptare la necesităţile copiilor, oricare ar fi acele necesităţişi oricare ar fi copiii.Una din formele de 

adaptare a învăţământului la nevoile copilului ar fi şcoalaincluzivă, o şcoalăce pune accent pe includerea 

acelor copii sau chiar grupuri , ce au fostanterior marginalizaţişi, care implicăîn procesul de învăţareşi de 

luare a deciziilor părinţii,îngrijitorii şi consilierii specializaţi. Metodele folosite în cadrul claselor incluzive 

potîmbunătăţiperformanţele tuturor copiilor. Comparativ cu educaţia în centre sau şcolispeciale, care are 

riscul de a-i menţine pe copii şiadolescenţi în afara societăţii, şcoalaincluzivăconstituie spaţiul ideal pentru 

viitoarea lor integrare în societate. În loc să-i izolămşi săne plângem căsunt ,,dificili”, ,,turbulenţi”sau chiar 

,,handicapaţi”, am putea săadmitem faptul căaceşti copii ar putea progresa mai mult într-o clasăobişnuită, 

dacănoi,cei care lucrăm cu ei, am accepta faptul căeducaţia este pentru toţi. 

Un lucru foarte important şi care trebuie luat în considerare este căpredarea încadrul diversităţii 

implicăpredarea pentru fiecare individ în parte. Ţinând cont de intereselefiecărui elev, de 

experienţaşiţelurile sale facem, de fapt, un pas important în educaţiaelevilor şi integrarea lor în societate, 

dupăterminarea studiilor. Mai mult, putem spune cădiferenţele dintre indivizi sunt mult mai pregnante decât 
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cele dintre grupuri. Din acest punctde vedere, poate una dintre cele mai mari provocări, căreia trebuie să-i 

facem faţă, esteadaptarea stilului de predare astfel încât săcorespundănecesităţilor fiecărui copil în parte. 

Şcoala incluzivă, ca o nouădimensiune ce a început săse contureze în peisajul 

învăţământului românesc, este ca un răspuns la redimensionarea educaţieişi are ca scop dea crea pentru toţi 

copiii un cadru prielnic învăţării, pornind de la premiza cădiferenţeledintre oameni sunt normale şi ele 

trebuie acceptate. Un rol important îl are, în cadrul şcolii incluzive, pedagogia şiînvăţarea centrate pe elev. 

Acest lucru implicăautomat adaptareacurriculumului şi metodelor de predare la capacitatea şi nevoia 

fiecărui elev în parte.Activitatea cu elevii cu nevoi speciale solicităaceleaşi strategii şi practici ca 

şiactivitatea de la orice altăclasă. Cu alte cuvinte, o bunămetodăde predare, în general , va fio bunămetodăde 

predare şi pentru copiii cu nevoi speciale. Toţi elevii au dreptul săaşteptede la învăţământ cele mai bune şi 

eficiente metode, iar elevii cu CES nu fac diferenţa. 

Şcoala incluzivătrebuie privităca o provocare pentru şcolileobişnuite, însăea nu 

trebuie privităca o ameninţare pentru performanţa acestor şcoli. Multe dintre aceste şcoligăsesc ca fiind 

dificil săintegreze elevi cu nevoi speciale în cadrul claselor obişnuite. Aceastăteamăpoate fi depăşităprin 

educaţie, resurse didactice adecvate, sprijin şi, nu în ultimulrând, credinţa căincluziunea este un drept moral 

şi social ce nu poate fi negat nimănui. 

Pentru şcolarizarea copiilor cu CES existăanumite etape ce trebuie urmate,printre care, în 

primăfază, este acceptarea ideii căexistăastfel de copii, recunoaştereadreptului lor la educaţie, integrarea lor 

treptatăîn cadrul şcolilorobişnuite. Astfel, pemăsură ce aceşti copii vor creşte, vor deveni adulţişi vor avea 

probabil proprii copii,incluziunea va fi un fapt acceptat şi o măsurăfireascăîn cadrul educaţiei. Copiii 

educaţi încadrul şcolii incluzive vor fi mai bine pregătiţi săinteracţioneze cu diverşi indivizi precum şicu 

diverse situaţii din lumea reală.În cadrul şcolii incluzive trebuie săexiste o colaborare foarte bunăîntre 

cadreledidactice ce îşidesfăşoarăactivitatea aici şidiferiţispecialişti care activeazăîn domeniuleducaţiei, cum 

ar fi psihologi, consilieri, terapeuţişialţispecialişti care înţeleg că, doar împreună vor reuşi săobţinăcele mai 

bune rezultate.  

Cadrul didactic consultant pentru CESeste cel care va lucra cel mai mult cu învăţătorul sau cu 

fiecare profesor de la o anumităclasă, el fiind şi cel care va participa în cea mai mare măsurăla orele de 

curs.Abordarea învăţământului din perspectiva şcolii incluzive presupuneîmbunătăţirea sistemului 

educaţional pentru toţi elevii, implicăschimbări în curriculum, înmodul de predare, în modul de învăţare al 

elevilor, precum şi schimbări în modul cuminteracţioneazăcopiii cu CES cu colegii lor şi invers. În 

perspectivăse insistăca şcolile, centrede învăţareşieducaţie, săse schimbe astfel încât 

sădevinăcomunităţieducaţionale în carenevoile tuturor elevilor şi profesorilor săfie îndeplinite. Cu alte 

cuvinte, şcoala incluzivăestedeschisătuturor elevilor, astfel încât toţi elevii săparticipe şi săînveţe, iar pentru 

ca acestlucru săse şi întâmple, atât cadrele didactice cât şişcolile au nevoie de o schimbare pentrua 

întâmpina cu mai mult succes diversitatea nevoilor elevilor. 

Educaţia incluzivăeste unproces de facilitare a procesului de învăţare pentru toţi elevii, chiar şi 

pentru cei care au fostanterior excluşi, ei fiind trataţi ca parte integrantăa societăţii, care au ca model 

restulcolegilor care nu au probleme, toţiîşi dezvoltăabilităţile comunicative, devin mai creativi 

şiacceptădiversitatea.Cadrele didactice care îşidesfăşoarăactivitatea în cadrul şcolii incluzive 

trebuieîncurajate săadopte practici moderne în cadrul orelor de curs, săse autoperfecţioneze înpermanenţăîn 

ceea ce priveşte copiii cu CES. Un alt rol important pe care cadrele didacticeîl au, este acela de a-i face pe 

copiii fărăprobleme să-şi accepte şi să-şi ajute colegii cu CES,fărăa-i ridiculiza sau exclude.Alături de aceşti 

factori, un rol important în asigurarea succesului copiilor cu CESeste atribuit familiilor şipărinţilor acestor 

copii.  S–a emonstrat căacolo unde au fost implicate familiile şipărinţii copiilor în procesul de învăţare, 
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copiii cu CESau avut rezultate mult mai bune. Prin aceastăimplicare activăa familiei am creat, de fapt, 

ocomunitate incluzivăce îi ajutăpe copiii cu CES săse integreze mai repede şi cu mai multsucces în 

societate, dupăterminarea studiilor. 

Concluzionând, putem spune faptul căincluziunea nu-i implicănumai pe copiii cu CES;ea este de 

fapt o realitate şirecunoaşterea faptului căfiecare copil este unic. Şcoalaincluzivăne demonstrează, aşadar, 

căsuntem unul, dar nu unul şiacelaşi. 
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Metode de prevenire și combatere a abandonului școlar 

 

Deacăn Iuliana-Valentina  

 Grădinița P.P ”Licurici”, Ovidiu, jud.Constanța 

 

 

           Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 

şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament și care au 

fost avertizați în repetate rânduri în şcoală. 

           Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala 

a ajuns să fie abandonată deoarece, atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor iar datorită 

situației actuale când activitățile școlare se desfășoară on line acest lucru va duce la creșterea abandonului. 

Abandonul școlar este o realitate, o problemă gravă care se va accentua din cauza problemelor 

economice. Abandonul școlar este o problemă națională, nu numai una a școlii, iar cercetările desfăşurae 

scot în evidenţă faptul că fenomenul de părăsire timpurie a şcolii implică un număr tot mai mare de elevi. 

Această situaţie subliniază faptul că două drepturi fundamentale ale copiilor sunt încălcate: dreptul la 

educaţie şi dreptul la securitate.  

Ca să putem reduce numarul abandonurilor şcolare ar trebui să identificăm şi să studiem câteva 

cauze care conduc la acest lucru: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa oportunităților de 

succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 

renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind 

ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori exploatarea copiilor  prin muncă 

de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 

prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă 

față de instituțiile formale. 

          Unele din aceste cauze pot fi eliminate dacă sunt orientate fonduri spre şcolile din asemenea zone, 

prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  care 

să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au domiciliul la distanțe mari 

de şcoala. Se observă că, în mediul rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ 

şi din cauza ,,lipsei hranei sau imbrăcămintei necesare’’. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 

condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, 

abandonând şcoala. 

*  Cultura de origine a elevilor – mediul socio-cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai 

importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar 

şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri 

în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme 

principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul 

şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul.  Cunoaşterea acestor atitudini 

şi identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor 
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constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor 

pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, 

emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în 

grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 

metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică 

a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; 

dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare 

prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un 

factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să 

consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

          Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

➢ identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi; 

➢ implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

➢ creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

           În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe 

o perioadă foarte îndelungată.  

           Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

➢ psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

➢ socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

➢ psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale,  

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

➢ juridico-sociale-aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

            În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa 

cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține școala în viața unui individ. 

            Pentru a combate abandonul şcolar este esențială participarea tuturor copiilor la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar, în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   loc, un statut, un 

rol  şi  o valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face 
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educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la 

premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui 

sociale.  

           Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, 

profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educativ, 

făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a 

comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar care este 

o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte 

şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

            Consider că este o temă foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu 

consilierul şcolar încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. 

La noi, în România, abandonul şcolar și diversele situații de neșcolarizare apar în toate unutățile de 

învățământ atât din mediul rural cât și urban și reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala 

trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii familiei.  
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Salvarea Naturii – O faptă bună în fiecare zi! 

prof.Rodica Boacă 

 Liceul Economic ,,A.I.Cuza” Piatra Neamț, jud.Neamț 

 

Motto:,,Natura poate să-ţi slujească de carte, de profesor, de povăţuitor. Ea te 

cheamă, ea îţi procură, cu mici mijloace, tot ceea ce vei avea nevoie mai târziu. Nu 

închide această carte plină de învăţături înţelepte, nu o neglija pentru celelalte cărţi în 

care se cuprind numai strofe din cântarea întreagă ce-ţi stă înaintea ta”.(I.Simionescu) 

 

În loc de cuvânt înainte... 

,,Un prieten de-al nostru se plimba pe o plajă mexicană pustie, pe la apusul soarelui.În timp ce se 

plimba, văzu în depărtare un alt bărbat.Pe măsură ce se apropia de el, observă că localnicul se tot apleca, 

ridica ceva de jos și arunca în apă.Ajungând tot mai aproape de el, prietenul nostru observă că bărbatul 

culegea de pe jos stele de mare aruncate de valuri pe țărm și le arunca înapoi în apă, una câte una. 

Prietenul nostru era contrariat.Se dădu mai aproape de omul respectiv și spuse: 

- Bună seara , prietene.Mă întrebam ce tot faci. 

- Arunc aceste stele de mare înapoi în apă.Vezi tu,acum este reflux și toate stelele acestea au 

fost aruncate la mal.Dacă nu le arunc înapoi, vor muri cu toatele... 

- Înțeleg,...dar trebuie să fie mii de stele de mare pe toată plaja, nu poți să le aduni pe toate.Sunt 

pur și simplu prea multe.Și, pe de altă parte, nu-ți dai seama că acest lucru se poate întâmpla 

chiar acum pe alte sute de plaje de pe coasta asta?Nu vezi că nu are nici un rost...? 

Localnicul zâmbi,se aplecă, mai culese o stea de mare, și după ce o aruncă înapoi în mare, îi 

răspunse: 

- ARE ROST, PENTRU ACEEA PE CARE TOCMAI AM ARUNCAT-O!” 

   (Jack Canfield, Mark V.Hansen) 

Lumea a devenit cu adevărat conştientă de fenomenul poluării atunci când au apărut tot mai 

alarmante consecinţele ei: smogul urban, ploile acide, efectul de seră mărit, subţierea stratului de ozon , 

deteriorarea gravă a apelor şi solului, toate afectând, în mod dramatic, viaţa. Oricare dintre noi poate 

contribui la păstrarea sănătăţii mediului, nici un gest în apărarea naturii nu este inutil. Acţiunea de protecţie 

a mediului se poate realiza atât prin metode administrative cât şi educative, altfel, orice încercare de ocrotire 

a mediului ar fi sortită eşecului. Colaborarea permanentă cu cei implicaţi în acest proces  îi stimulează pe 

elevi pentru o mai bună instruire în vederea luării măsurilor de limitare şi combatere a poluării. 

 Pentru prelungirea duratei vieţii şi menţinerea stării de sănătate, ne propunem prin acest proiect, să 

stimulăm potenţialul artistic – creativ al elevilor, formarea şi dezvoltarea sentimentului de respect şi 

dragoste faţă de natură, de mediul înconjurător, de ,,lumea pe care ne-o dorim”. 

Mediul  înconjurător  așa  cum  ni  se  prezintă  el  astăzi  este  în cea  mai  mare  parte  o  creație  

a  omului, dar  el  poate  influența  la  rândul  său  evoluția  societății  umane. 
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Problema  protecției  mediului  ambiant  are  o  importanță  majoră  printre  multe  alte  probleme  ale  

omenirii,  de  a  păstra  patrimoniul  natural  de  bogății , de  a  proteja  fauna, flora, 

resursele  solului  și  subsolului, să  aibă  ape  limpezi  și  o  atmosferă  cât  mai  curată.  

 Degradarea  mediului  înconjurător  se  petrece  de  multe  ori  sub  ochii  

noștrii  si  aceasta  se  datorează  tocmai  intervenției  omului în  natură. Pericolul  este  

foarte  mare  și  de  aceea  trebuie  conștientizată  necesitatea  protecției  mediului  în  

care  trăim , a  ocrotirii  vieții  pe  pământ  în  cele  mai  variate  forme  ale  sale. 

 A  proteja  mediul  înseamnă  a  rezolva  problema  combaterii  poluării , 

indiferent  de  unde  ar  veni  această  poluare  care  amenință  în  primul  rând  culturile  agricole  și  implicit  

sănătatea  oamenilor. 

 În  acest  context  școala  este  cea  căreia  îi  revine  rolul  de  a  educa  tânara  generație  în  spiritul  

mediului  ambiant , profesorilor  le  revine  deci  obligația  de  a-i  învăța  pe  copii  să  înteleagă  și  să  

iubească  natura , să-i  patrundă  tainele  și  să  o  protejeze , să  urmărească  formarea  și  dezvoltarea  

conștiinței  ecologice  a  copiilor. 

 Copiii  trebuie  învățați  să  ocrotească  natura  și  să  o  respecte , să  iubească  pământul  și  să  

participe  direct , în  limita  posibilităților  lor , la  anumite  activități  în  cadrul  cărora  pot  să  înțeleagă  

ce  înseamnă  să  lucreze  corect  pământul  care  ne  hrănește  cu  tot  ce  intră  în  componența  lui ( ape , 

vietuitoare , plante ). 

 Trebuie  să-i  educăm  pe  copii  , în  sensul  păstrării  mediului  natural  în  care  trăiesc , să  le  

dăm  posibilitatea  să  contribuie  la  plantarea  și  îngrijirea  unui  pom , a  spațiilor  verzi , a  florilor  ce  

înfloresc  si  înfrumusețează  locul  în  care  trăiesc , prin  acțiuni  practice  de  protejare  a  vegetației , toate  

acestea  constituind  principalul  factor  de  regenerare  al  atmosferei. 

 Pentru  aceasta  trebuie  să  organizăm  cu  copiii  acțiuni  care  să-i  pună  în  situația  de  a  cunoaște  

ființe  și  fenomene  din  lumea  înconjurătoare , caracteristicile  acestora , favorizarea  însușirii  unor  

cunoștinte  ecologice  prin  activități  cu  caracter  experimental  și  demonstrativ , antrenarea  copiilor  în  

desfășurarea  acestora. 

 În  cadrul  activităților  pe  care  le  desfășurăm  cu  copiii, este  necesar  să  le  dezvăluim  pericolul  

dispariției  unor  specii  de  plante  și  animale , efectele  nocive  ale  vânării  unor  animale  pe  cale  de  

dispariție , cum  ar  fi  capra  neagra  și  alte  specii  de  animale  și  păsări  rare .De  asemenea  trebuie  să  

le  vorbim  despre  pericolul  în  care  se  află  insectele  în  urma  poluării  apelor  și  aerului , despre  

cantitățile  însemnate  de  pești  care  au  murit  datorită  reziduurilor  din  apă  ajunse  aici  prin  neglijența  

oamenilor , fiind  pusă  în  pericol  chiar  viața  acestora  consumând  deseori  peste  care  a  crescut  în  

astfel  de  ape . 

 Unele  acțiuni  ale  omului , cum  ar  fi  :  defrișarea  pădurilor , distrugerea  vegetației , transformarea  

unor  trasee  turistice , a  popasurilor  în  imense  lăzi  de  gunoi , parcarea  autoturismelor  in  locuri  

nepermise ( spații  verzi ), infectarea  apelor  prin  spălarea  autoturismelor  cu  detergenți , duc  la  

degradarea  mediului , lucru  care  se  răsfrange  în  mod  direct  asupra  omului , asupra  sanătății  lui . 

 Odată  cu  dezvăluirea  pericolului  ecologic  înfățisăm  copiilor  și  pasionata  lume  a  păsărilor , 

viața  lor  în  colectivitate , ingenioasele  lor  mijloace  de  comunicare , taina  migrațiilor , importanța  

pădurilor  care  constituie  sistemul  ecologic  de  cea  mai  mare  Însemnatate , precum  și  contribuția  

plantelor  la  menținerea  și  existența  vieții  pe  pământ .  

 Intervine  astfel  necesitatea  de  a-i  învăța  pe  copii  să  păstreze  

curățenia  în  parcuri  și  grădini , în  păduri , în  zonele  de  agrement , 

să  mențină  integritatea  arborilor , să  cunoască  exemplarele  unicat  și  

arborii  cu  valoare  monumentală . 

 Copiii  trebuie  învățați  să  întrețină  spațiile  verzi , să  planteze  

pomi , flori , contribuind  astfel  la  înfrumusețarea  peisajului  citadin  și  

implicit  la  reducerea  poluării  din  natură,  deoarece  copacii  elimină  

oxigenul   de  care  noi  avem  atâta  nevoie . 

 Ca  o  componentă  majoră  a  mediului  înconjurător , pădurea  are  un  rol  important  în  evoluția  

societății  umane , deoarece  ea  este  cea  care  furnizează  atât  surse  de  hrană  cât  și  materii  prime . 
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 Prin  toate  activitățile  pe  care  noi  le  desfășurăm  îi  facem  pe  copii  să  înțeleagă  că  mediul  

înconjurător  este  spațiul  vital  al  unei  omeniri  care  împarte  o  locuință  comună  și  că  protejând  

propriul  nostru  mediu  îl  protejăm  și  pe  cel  al  vecinului , iar  poluarea  nu  are  granițe , ea  este  

dăunătoare  atât  pentru  oameni  cât  și  pentru  natură . 

 

Bibliografie: 

1.Gheorghiță C.M.,Grigoraș M., Țivlea J. - ,,Lumea pe care ne-o dorim” – Editura Spiru Haret ,Iași ,2000 

2.Dinu V. - ,,Mediul înconjurător în viața omenirii contemporane” – Editura Ceres, București ,1979 

3.Mohan GH., Ardelean A. - ,,Ecologie și protecția mediului” – Editura Scaiul, București , 1993 

 



 
 
“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

480  

Deficiențele de învățare  și  televizorul 

 

Prof. înv. primar: Camelia Filimonescu 

Șc. Gimn. ,,Dominic Stanca” Orăștie\ Hunedoara 

 

,,Cred că televiziunea are un mare rol educativ. Ori de câte ori cineva deschide televizorul, eu mă duc 

în camera alăturată și citesc o carte.” 

– Groucho Marx- 

 

                                

                 Copilul  în fața televizorului nu are parte de experința obișnuită a limbajului, de stimularea 

dialogică a gândirii și reflecției pe care părinții, bunicii sau mediul uman , în general le oferă. Stimulii 

vizuali și auditivi percepuți în fața micului ecran sunt atât de agresivi , se succed cu o asemenea rapiditate 

,încât depășesc capacitatea creierului de a-i controla. Efectul inevitabil va fi inhibarea unor importante 

procese mentale.     

Copiii se obișnuiesc de la televizor să nu mai dorească  ce se întâmplă în  lumea care-i înconjoară 

. Se mulțumesc doar cu senzațiile. Experiența vizionării TV nu este una a spațiului și a timpului real, a 

distanțelor și a duratelor reale, ci a unora virtuale. Copilului îi lipsește posibilitatea cunoașterii prin 

atingerea și manipularea fizică a materialelor, una dintre condițiile desfășurării procesului de cunoaștere și, 

prin urmare, de structurare a traseelor neuronale. Prin televizor cei mici sunt lipsiți de liniștea și răgazul 

necesar dezvoltării reflexive. Televizorul presupune o experiență pasivă pentru mintea umană. 

După vizionarea prelungită , copiii vor avea tendința de a rămâne în această stare de pasivitate sau 

de neimplicare în cunoașterea lumii reale. De asemenea se înregistrează o scădere vizibilă a perseverenței, 

a voinței și dispoziției de a urmări activ rezolvarea unor probleme. Din punct de vedere neurologic, 

cercetătorii explică acest fenomen prin apariția unei dependențe  de ritm cerebral alfa, activitate corticală 

cu care omul se deprinde pe parcursul miilor de ore petrecute în față ecranului. Uneori suntem obișnuiți de 

mici cu această stare pasivă, de relaxare. Pe termen lung, vizionarea TV diminuează puternic capacitatea 

de implicare în propria existență, determină pasivitate în planificarea activităților viitoare și în organizarea 

programului zilnic, cultivă plictiseala, dezinteresul sau apatia. 

Prin urmare, gândirea logică și analitică , exprimarea corectă, gramatical vorbind, a ideilor, cititul, 

scrierea,  raționamentul matematic și științific, împreună cu alte abilități din cele procesate de emisfera 

stângă cerebrală, sunt puse în criză în societatea modernă, prin vizionarea excesivă a televizorului și prin 

utilizarea calculatorului. 

Vizionarea TV scade nivelul de inteligență și performanțele intelectuale. Majoritatea 

specialiștilor în domeniu susțin că nu trebuie permis că vizionarea TV să înlocuiască jocurile fizice ,lucrul 

de mână,  sau alte activități prin care cele două părți ale corpului (stânga-dreapta) și conexiunile 

corespunzătoare lor din creier învață să se coordoneze între ele. 

Dezvoltarea săracă a punții inter-emisferice este una dintre cauzele principale ale scăderii 

capacității intelectuale la mulți dintre tinerii de astăzi, a apariției problemelor de învățare și atenție. 

        Copiii diagnosticați cu LD (incapacitate de învățare) nu prezintă în viața obișnuită simptome 

ale acestei afecțiuni, ci aceasta se va observa în procesul de învățare din cauza unor  dificultăți de ordin 

general în ceea ce privește : ascultarea sau urmărirea unei simple prezentări, abilitatea de a-și concentra 
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atenția rapid și la obiect, memoria, cititul, coordonarea mâinilor și a ochilor, rapida înțelegere a noilor 

situații , limbajul , scrierea , rezolvarea problemelor , imaginația creativă sau învățarea în general. 

Este ușor de constatat că nici copiii și nici tinerii crescuți cu TV nu mai citesc cărți. Cititul 

înseamnă concetrarea minții, dezvoltarea pasivă, atenția nefiind dirijată din interior, ci captivată și susținută 

prin stimuli externi. 

Prin prisma celor prezentate, se poate ajunge la concluzia că structura corticală a celor care au 

crescut cu televizorul va defavoriza în  mod decisiv capacitatea de a citi. Oamenii rețin de la televizor mult 

mai puține informații decât în urma lecturii. 

                 Cercetătorii găsesc că elevii cei mai buni sunt aceia care tind să se uite mai puțin la televizor.   
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EVALUĂM ……. ȘI    DE    ACASĂ 

 

Prof. înv. Primar Gabriela Limbianu 

Școala Gimnazială ,,Dominic Stanca” Orăștie\ Hunedoara 

 

Folosirea noilor tehnologii în educație reprezintă o nouă modalitate de a aborda procesul de predare- 

învățare- evaluare în care elementele de fond rămân aceleași, doar mijloacele și modul de însuțire al 

cunoștințelor se modifică. Ele ne ajută să creăm un climat instituțional favorabil folosind mijloace și metode 

diverse astfel încât elevul să se implice cât mai activ în timpul orei.  

 În perioada prin care trecem (martie 2020- ianuarie 2021) atitudinea noastră față de predare și învățare 

a trebuit să se schimbe semnificativ. A trebuit să căutăm și să folosim alte instrumente față de cele cu care 

eram obișnuiți. Există enorm de multe instrumente în care folosim tehnologia, unele ușor de folosit, cu priză 

la elevi, aplicații ce pot fi folosite la orice obiect de învățământ și în orice moment al lecției.  

 Pentru partea de evaluare, și nu numai, se poate crea un quizz. Nu cu kahoot, ci cu Socrative. Este o 

aplicație ușor de folosit, deși nu este în limba română, de pe orice dispozitiv IT, de oriunde. Permite crearea 

de teste cu 3 tipuri de itemi: variante multiple de răspuns, adevărat\ fals și cu răspuns deschis. Elevii nu au 

nevoie de cont, este suficient să acceseze aplicația Socrative Student și să se conecteze la clasa profesorului 

(room) cu codul  transmis de acesta. Poate fi dat doar în ,,prezența” profesorului și este automat corectat de 

către aplicație. La sfârșitul quizz-ului se generează un raport ce se păstrează pe serverul aplicației și poate fi 

accesat oricând. Din păcate, nu permite atașarea de fișiere audio- video și asocierea de punctaje. 
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Padlet este o aplicație ce permite elevilor, mai ales celor timizi, să își exprime opiniile, pe un avizier 

virtual. Se pot publica mesaje conținând text, imagini, video, link-uri. Există diferite moduri în care se pot 

proiecta paginile, putem personaliza fundalul și organiza informațiile în moduri noi. 

 

În varianta originală, Wheel of names,se rotește și alege ,,un câștigător”- cu aplauze, confetti și un 

mesaj. Se poate personaliza și folosi la orice oră pentru a recapitula cunoștințe, de exemplu: 

 

Ce am învățat în această perioadă? Deși învățarea în clasă, la școală este mai utilă datorită interacțiunii 

umane între noi și elevi, nu ne putem opune faptului că învățarea on-line câștigă tot mai mult teren în fața 

învățării clasice. Așa că, haideți să ne facem un aliat puternic din tehnologie, un ajutor care ne poate face viața 

mai ușoară, nu doar în gospodărie ci .....și în sala de clasă. 
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Metode interactive de dezvoltare a gândirii critice 

aplicate în grădiniță 

 

                                                                       Prof. înv. preșcolar Copăcean Dorina 

                                                                Școala Gimnazială „Avram Iancu” Oradea 

 

 

Modernizarea şi perfecţionarea metodologiei didactice se înscrie pe direcţia sporirii caracterului 

activ al metodelor de învăţământ în implicarea unor metode cu un pronunţat caracter formativ, în 

valorificarea noilor tehnologii instrucţionale, în suprapunerea problematizării asupra fiecărei metode 

şi tehnici de lucru. 

           Sprijinirea demersurilor cognitive, parcurgerea proceselor de învaţare şi formare prin 

exersarea spiritului critic a devenit în învăţământul contemporan un adevarat postulat. Gândirea 

critică are la bază reactualizarea cunoştinţelor, analiza diferenţelor, observarea relaţiilor cauză-efect, 

extragerea ideilor din exemple, susţinerea părerilor şi evaluarea informaţiilor în funcţie de valoarea 

de adevăr, de utilitate, de efectele pozitive sau negative. 

Un copil are deprinderi de gândire critică atunci când : 

➢ se implică activ în procesul de învăţare şi formare ; 

➢ îsi pune şi pune întrebări, ascultă şi înţelege diferite puncte de vedere, dar şi caută răspunsuri, 

explicaţii, cauze, implicaţii, corelaţii alternative, etc ; 

➢ propune ipoteze şi le confruntă cu experienţa, caută, cercetează, adună dovezi, obţine 

certitudini; 

➢ are încredere în propria valoare, în propriul potenţial şi o stimă de sine puternică, ceea ce-l 

motivează intrinsec, îl ajută să îşi dezvolte încrederea în forţele proprii şi să îşi cucerească 

autonomia cognitivă şi educativă ; 

➢ este receptiv faţă de nou, are simţul noului şi al valorii, manifestă respect faţă de originalitate ; 

Gândirea critică se dezvoltă prin munca în colaborare, ceea ce înseamnă rezolvarea sarcinilor în 

perechi, pe grupe. Această formă este eficientă dacă în procesul său se utilizează respectul faţă de 

ideile altora, se cultivă încrederea în sine, dacă realizează o punte de la concret la abstract, dacă se 

desfăşoară prin abordarea lucrurilor din mai multe perspective.  

Presupunând relaţionarea între copii, metodele pentru dezvoltarea gândirii critice pot facilita :   

➢ îmbunătăţirea abilităţilor de comunicare ale copiilor; 

➢ creşterea capacităţii lor de înţelegere; 

➢ transferul de informaţii; 

➢ învăţarea interdisciplinară şi transdisciplinară. 

Polivalenţa acestor medode s-a dovedit eficientă de timpuriu, deoarece, prin exersare, copilul 

dobândeşte deprinderea de a cerceta şi dorinţa de a explora ceea ce îl inconjoară. 

Dintre metodele de dezvoltare a spiritului critic folosite cu succes în activitatea didactică din 

grădiniţă amintesc: Cubul, Cvintetul, Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat, Ciorchinele, Turul galeriei.  

    Cubul este metoda care urmăreşte un algoritm ce vizează descrierea, comparaţia, asocierea, 

analizarea, aplicarea, argumentarea atunci cand se doreşte explorarea unui subiect nou sau unul 

cunoscut pentru a fi îmbogăţit cu noi cunoştinţe sau a unei situaţii privite din mai multe perspective. 

Această metodă am folosit-o în activitatea integrată  „Aspecte de iarnă”, în care copiii au rezolvat 

sarcinile scrise pe fiecare faţă a cubului.     

    Descrie: anotimpul iarna; 

    Compară :anotimpul toamna cu anotimpul iarna; 

    Asociază : cuvântul iarnă cu alte cuvinte; 

    Analizează: jocurile copiilor; 

    Aplică: informaţiile dobândite despre iarnă pentru a descrie vremea în acest anotimp; 

    Argumentează: copiii iubesc iarna; 
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    Valenţele formative ale acestei metode sunt relevante. 

Cvintetul este o tehnica de reflecţie ce constă în crearea a cinci versuri respectând cinci reguli în 

scopul de a sintetiza conţinutul unei teme abordate. Este tehnica prin care se rezumă şi sintetizează 

cunoştinţe, informaţii, sentimente şi convingeri. Alcătuirea unui „cvintet”favorizează reflecţia 

personală şi colectivă rapidă, esenţializarea cunoştinţelor, înţelegerea lor profundă, manifestarea 

creativităţii etc.  

Această metodă am folosit-o în Jocul didactic „Scrisoare pentru mama”  După ce fiecare copil și-a 

exprimat sentimentele de dragoste și iubire față de ființa cea mai dragă-mama, am alcătuit cu copiii 

cvintetele:           

                       Mama                                                         Mama 

                       Bună, iubitoare,                                         Gingașă, frumoasă, 

                       Îngrijind, lucrând, iubind,                          Muncind, iubind, adorând, 

                       Mă adoră, mă bucură,                                Mă ajută, mă îngrijește, 

                                     Harnica!                                                   Minunata! 

Copiii si-au exprimat gândurile, ideile, sentimentele personale asupra subiectului prin intermediul 

cuvântului.                                        Tehnica „Ştiu/Vreau să ştiu/Am învăţat”, reprezintă o modalitate 

de lucru prin care se urmăreşte conştientizarea de către copii a ceea ce ştiu sau cred că ştiu referitor 

la o anumită problematică, precum şi a ceea ce nu ştiu şi ar dori să înveţe.  

Am folosit această metodă în cadrul activităţii integrate „Apa şi transformările ei”.   

   

                 Ştiu               Vreau să ştiu                  Am învăţat 

- apa curge; 

 

- nu putem trăi fără apă; 

 

- oamenii, plantele, 

animalele    

   au nevoie de apă; 

 

- folosim apa la baie, 

bucătărie,   curăţenie; 

- Ce formă are apa ? 

 

-Ce culoare şi ce miros 

are   

  apa ? 

- Apa are gust ? Ce se 

întâmplă   

  dacă punem în apă 

zahăr sau     

  lămâie ? 

- Ce se întâmplă cu apa la   

  temperaturi scăzute şi la   

  temperaturi ridicate ? 

- Cum se produce 

ploaia ? 

- apa ia forma vasului în 

care se pune; 

- apa nu are culoare, nici 

miros 

-apa nu are gust. Ea 

împrumută   gustul de la 

alimentele cu care   se 

combină. 

- apa pusă în frigider 

îngheaţă,  

  iar apa pusă pe flacără 

fierbe   

  şi se evaporă; 

- când vaporii de apă 

întâlnesc  

  un aer rece se 

condensează,    

  adică se transformă în 

picături de apă care cad 

pe pământ sub  formă de 

ploaie; 

    

 Activităţile prin care copiii au găsit răspunsuri la întrebările formulate sunt : 

    Povestire : „Povestea picăturii de apă’’ 

    Memorizare :„Ploaie pentru floarea mea cea mică’’ 

    Soft educaţional :„Natura se trezeşte la viaţă”- Formarea norilor şi a ploii 
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Mozaic este o metodă care antrenează şi responsabilizează copiii în găsirea soluţiilor de rezolvare a 

situaţiilor-problemă. Aceasta presupune învăţarea prin cooperare, prin interdependenţa grupurilor şi 

exercitarea statutului de expert în rezolvarea unei sarcini de învăţare. 

Am aplicat această metodă în activitatea  integrată „Viața la Polul Nord” 

Grupa de copii este împărţită în patru echipe-casă, a câte 5 copii în fiecare echipă. Fiecare echipă-

casă are o culoare reprezentativă (de ex. galben, albastru, portocaliu, verde). Fiecare membru dintr-o 

echipă are prins pe piept un ecuson de identificare pe care sunt desenate buline astfel : de la 1 la 5 

buline de aceeasi culoare, numărul lor fiind scris şi în cifre pe ecuson, iar fiecare copil din echipă se 

identifică prin numărul respectiv. 

     Echipa casa I   - echipa galbenilor ; 

     Echipa casa II  - echipa albaştrilor; 

     Echipa casa III – echipa portocaliilor; 

     Echipa casa IV – echipa verzilor; 

Afişez în faţa echipelor patru planşe, fiecare cu un animal sau pasăre de la pol pe care îl vom studia. 

Precizez copiilor faptul că fiecare dintr-o echipă va fi responsabil cu studierea unui anumit animal: 

➢ toţi cei cu numărul 1( şi o singură bulină desenată pe ecuson, indiferent de culoare ) se vor 

grupa şi vor forma  echipa experţilor în viaţa focilor 

➢ toţi cei cu numărul 2 vor forma echipa experţilor în viaţa morselor 

➢ toţi cei cu numărul 3 vor forma echipa experţilor în viaţa urșilor polari 

➢ toţi cei cu numărul 4 vor forma echipa experţilor în viaţa pinguinilor 

Grupurile de experţi vor studia animalul respectiv, pe baza planşei, a unor pliante,  atlase zoologice, 

enciclopedii etc., sprijiniţi de educatoare. Într-un timp de aprox. 10 minute se documentează, au loc 

discuţii între ei pentru a-şi clarifica noile cunoştinţe pe care urmează să le transmită echipei-casă. 

Apoi, fiecare expert se întoarce în echipa-casă din care a plecat şi are la dispoziţie câteva minute de 

„celebritate” în care va expune informaţiile acumulate. Experţii trebuie să asigure că au clarificat 

totul şi că ceilalţi colegi din echipa-casă au înteles şi au reţinut corect esenţialul fiecărei teme. 

Evaluarea se face sub forma unui chestionar oral cu un număr de întrebări corespunzator numărului 

de copii din grupă. 

Turul galeriei este o tehnică de învăţare prin cooperare, care stimuleaza gândirea şi învăţarea 

eficientă, încurajând copiii să îşi exprime opiniile cu privire la soluţiile propuse de colegii lor. 

Metoda turul galeriei am realizat-o în cadrul proiectului tematic  „Lumea vie”. 

Colectivul de copiii a fost împărţit în 4 grupe. Fiecare grupă a avut sarcina de a realiza un poster care 

să reprezinte animalele dintr-un mediu de viaţă. Copiii din grup au discutat între ei şi au ales mediul 

pe care vor să îl reprezinte. Alegerile au fost următoarele: animale din junglă, animale sălbatice de la 

noi din ţară, animale din zonele polare, animale marine. 

După ce s-au realizat, posterele au fost afişate pe un perete, sub forma unei expoziţii. Copiii în 

calitate de vizitatori şi critici analizează fiecare tablou, observă şi comentează critic. Ei ataşează 

etichete autoadezive cu buline pentru întrebările pe care doresc să le pună şi completările aduse.  

 Posterele aveau următoarele conţnuturi : 

 1 Animale din junglă: leu, tigru, elefant, jaguar, şerpi, maimuţe, copaci, liane etc 

 2.Animale sălbatice : lup, ursul brun, vulpe, veveriţa, porc mistreţ, căprioara, copaci etc 

 3.Zonele polare : ursul alb, pinguin, foca, morsa, caribu, vulpea polară, gheţari etc 

     4. Animale marine : delfini, balene, rechini, elefantul de mare, marea. 

Întrebări puse de copii referitoare la posterele realizate : 

    - Cine este numit regele junglei? 

    - De ce animalele de la Pol îşi schimbă culoarea blănii în funcţie de anotimp? 

    - Cum se numeşte cea mai mare balenă ? 

După încheierea turului galeriei grupurile revin la locul iniţial şi analizează observaţiile făcute  

completând posterul. Prin această matodă copiii participă activ la fiecare etapă, aplică ceea ce au 

învăţat şi se exersează atitudini deschise şi creative de grup. 
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         Utilizarea metodelor interactive de grup îţi oferă trăiri deosebite şi satisfacţii profesionale în 

timpul lucrului cu copiii. Prin predarea interactivă se urmăreşte aşezarea învăţământului pe baze 

pragmatice, pregătind integrarea copiilor într-o societate democratică a pluralităţii punctelor de 

vedere şi a concurenţei ideilor.     
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Bucuria de a dărui 

 

Prof. Floarea Mariana 

 Liceul Tehnologic Topoloveni, Argeş 

 

 

Încă de foarte mici, copiii ar trebui  învaţați să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup,să 

trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să înţeleagă binele, adevărul şi frumosul din faptele 

proprii şi a celor din jur, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să fie oameni!  

Copiii sunt viitorul nostru, ei trebuie învăţaţi să fie buni, să fie iubitori, să îî ajute pe cei care au nevoie 

de ajutorul lor. 

Trebuie mereu să încercăm să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem , să privim cu alţi ochi lumea. 

Copii sunt nevinovaţi, ne oferă modele de viaţă, oferă necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect. În acest 

sens, acţiunile de voluntariat pot ajuta foarte mult. Aceste acte de voluntariat îi ajută pe oameni să simtă că fac 

o diferenţă , că au puterea să schimbe lucrurile în bine,îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor , în bine, 

și mai ales pe copii care sunt atât de ușor de modelat. Un alt beneficiu adus de voluntariatul pentru copii este 

legat de confortul psihic adus, deoarece iti crește increderea in propria persoana si vei dezvolta sentimentul de 

apartenență la un grup.Ceea ce trebuie să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, 

oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Aşa cum am spus, important este să ne dorim! 

Noi, ca profesorii avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care să îi facă să se simtă bine 

din punct de vedere sufletesc , să îi îmogățească sufletește, şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini 

oameni mai ştiu să ofere bunătate celor din jur. Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă 

de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim 

despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi 

translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple 

particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă 

potrivită de a învăţa. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, 

credinţa, bunătatea.Fără ele nu există nimic.  

Dacă vrei să susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să devii voluntar. Dar nu orice pesoană poate 

deveni voluntar, ci doar persoanele care sunt  înainte de toate, răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să 

stea lângă empatie, altruism şi dorința de implicare în viaţa comunităţii. Majoritatea dintre noi  avem cel puţin 

un lucru la care ne pricepem foarte de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are 

nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Această latură bună din fiecare copil 

trebuie scoasă în evidență prin actele de voluntariat. Important este să ne dorim acest lucru şi s-o facem din tot 

sufletul.  

Putem vedea mereu cazuri disperate care au nevoie de ajutorul nostru, cât de puțin ar fi el,copii care 

trăiesc în sărăcie, oameni afectați de diferite calamități; fiind voluntar îi ajuţi pe ei, dar în acelaşi timp şi pe 

tine, căci lumina din sufletul nostru creşte cu cât suntem mai buni. 

Este datoria noastră, ca dascăli, să îi facem pe copii să înţeleagă faptul că dacă fiecare dintre noi am 

schimba ceva, daca am învăţa să dăm o mână de ajutor, dacă am fi de multe ori voluntari, atunci lumea în care 

trăim ar fi de un infinit de ori mai bună, deoarece schimbarea începe cu noi. 
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Analiza fenomenului de enculturaţie/inculturaţie în şcoală. Şcoala ca instanţă culturală şi 

fenomenul de bullying 

Prof inv prescolar: GHIBIRDIC ANDREEA 

LICEUL TEORETIC DAVID VONIGA GIROC 

 

,,Inculturaţia reprezinta procesul prin care factorii socio-culturali ai mediului de referinţă modelează 

şi structurează individul din punct de vedere psiho-comportamental şi ideologico-valoric,,.(Glava, C) 

În cele ce urmează voi încerca să punctez: posibilii factori socio-culturali şi fenomenul de bullying, ca 

parte componentă a influenţei mediului asupra comportamentelor indivizilor. 

Factorii socio-culturali cu influenţă asupra dezvoltării psiho-sociale a copilului sunt reprezentaţi de 

condiţiile economice şi culturale generale ale societăţii, mediul familial şi colectivităţile în care se încadrează 

copilul (creşa, căminul, grădiniţa, şcoala). 

Rolul părinților este deosebit de important, încă din momentul în care aceștia sunt educați în funcție 

de diferențele dintre ceea ce este bine și ceea ce este rău. Însă, există alte persoane, factori și instituții care 

contribuie la ceea ce numim inculturație, în funcție de anumite situații specifice, cum ar fi:  

* profesorii  

* membri ai familiei  

* vecinii  

* prietenii de joacă  

* mass-media etc.   

Grădiniţa are o mare importanţă pentru pregătirea şcolarizării. Şcoala, pe lângă rolul de a transmite 

cunoştinţe şi a forma deprinderi, are şi rolul de a forma,de a modela personalitatea elevilor. Fără a nega 

importanţa activităţii instructiv-educative, multe studii de psihologie atrag atenţia asupra unor deficienţe ale 

şcolii, prin care aceasta poate afecta negativ dezvoltarea elevilor. Se consideră că se cere prea mult copiilor să 

se adapteze exigenţelor şcolii, în loc să se adapteze şcoala la posibilităţile copiilor. Cel mai nociv factor este 

poate supraîncărcarea care favorizează surmenajul, reacţiile nevrotice, dezadaptările şcolare şi, ceea ce este cel 

mai grav, determină scăderea motivaţiei pentru activităţile de tip şcolar. Focalizarea şcolilor pe conţinuturi şi 

nu pe ceea ce îşi doreşte cu adevarat educabilul conduce spre astfel de fenomene în rândul elevilor/copiilor. 

Programele sunt strict structurate şi de cele mai multe ori nu ţin cont de ce îşi doresc elevii sa studieze. 

Există egalitate între elevi? Este şcoala instanţă cultural în gestionarea fenomenului de bullying? 

Fenomenul de bullying apare destul de des şi în şcolile de la noi din ţară. Tradus mott a mott verbul „to bully” 

semnifică comportamentul de a teroriza, a intimida, iar substantivul „bully”se traduce cu huligan, terorist, 

persoană care se impune în faţa celorlalţi prin agresivitate. Deşi este un fenomen des întâlnit şi la noi, 

fenomenul de „bullying” nu şi-a găsit ecou printre cercetările în domeniu psihologic. Sunt mai multe motive 

cheie pentru a încerca contracararea problemelor legate de atacator, terorist/victimă din scoli: efectele pe 

termen scurt asupra victimelor, efectele pe termen lung asupra “teroriştilor” dacă comportamentul de bullying 

rămane necontrolat. 

Aceşti elevi tind să îşi piardă stima de sine şi să devină anxioşi şi nesiguri. Mai mult, victimele pot 

suferi prejudicii, de ordin fizic, concentrarea şi învăţarea le pot fi afectate şi pot refuza să meargă la şcoală. 

Pot tinde să se simtă ruşinaţi faţă de ceilalţi şi treptat să se privească pe ei înşişi ca fiind nişte rataţi. Multe 

victime dezvoltă simptome psihosomatice precum şi dureri de cap sau de stomac. În unele cazuri deprecierea 

victimei asupra propriei persoane devine atât de copleşitoare încât văd suicidul ca singura soluţie posibilă. Pe 

lângă experienţierea durerii şi a umilinţei, efectele pe termen scurt al experienţei traumatizante produc victimei 

nefericire, distres, confuzie. 
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În aceste situații, adulții trebuie să intervină, pentru că multe dintre cazurile de bullying pot degenera în 

evenimente care nu mai pot fi gestionate și este nevoie de intervenția specialiștilor. O problemă nerezolvată 

poate conduce la un lanț de probleme din ce în ce mai greu de gestionat sau la gesturi extreme. Pentru a învăța 

cum să facă față experiențelor neplăcute, elevii au nevoie de o îndrumare corectă și clară din partea profesorilor 

și părinților. 

În clasele sau şcolile cu un nivel ridicat al problemelor legate de bullying, elevii tind să se simtă mai 

puţin satisfăcuţi de mediul şcolar. Aceasta implică faptul că pentru mulţi elevi, şi în particular pentru victime, 

clasa nu mai reprezintă de ceva timp, un loc al muncii concentrate şi al învăţatului. Climatul social al claselor 

şi al şcolii afectează, de asemenea şi elevii neimplicaţi în incidente de bullying. Aceasta poate să consolideze 

acceptabilitatea comportamentului în timp, rezultând în climate sociale mai puţin empatice, rigide, care 

provoacă noi episoade de bullying şi alte probleme 

 Colaborarea profesori - elevi se dovedeşte vitală în acest demers. În consecinţă, fenomenul bullying 

va dispărea repede, iar copiii vor fi mai fericiți și mai încrezători în ei înșiși, Scandalurile legate de agresivitatea 

din mediul şcolar sunt nişte exemple grăitoare despre cum acest fenomen poate ajunge la nişte extreme.  

Copilul învață cum să relaționeze în cadrul grupului din care face parte, pentru ca mai apoi să poată 

duce această relație la un nivel mult mai înalt, și anume la nivel de societate. Numai așa va putea să își găsească 

și să își ocupe locul si rolul în societate, devenind o persoană activă, care sa lucreze spre binele și folosul 

comunității. Şcoala este locul în care fiecărui copil i se permite să se dezvolte fizic și intelectual, precum și să 

își descopere sensibilitatea și creativitatea, lucruri atât de importante în creșterea lui. 

Şcoala poate fi instanţă culturală atâta timp cât poate gestiona probleme precum este bullyingul în 

rândul copiilor de orice vârstă, fără a ascunde acest fenomen şi folosindu-se de personal calificat în gestionarea 

acestei probleme. Aici vreau să punctez nevoia de psihologi în şcolile din România! Datoria noastră, fie 

profesori, fie părinţi, este să gestionăm astfel de episoade violente şi să reuşim să reinstaurăm climatul de 

linişte şi pace în mediul şcolar, dar şi în familie. 
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Practici de succes în educația incluzivă  

Spineanu Alina Sorina 

 profesor, Școala gimnazială Mașloc 

 

 

 Clasa incluzivă poate fi definită drept contextul educațional în care învață împreună copii cu și fără 

CES. Prezența în clasa de elevi a copiilor cu potențial de învățare diferit și diferite necesități conferă 

complexitate managementului clasei, solicitând profesorului la clasă competențe speciale de proiectare, 

structurare a demersului didactic. Școala incluzivă recunoaște şi reacţionează la diversele cerinţe ale elevilor, 

armonizând, pe de o parte stiluri şi ritmuri diferite de învăţare, iar, pe de altă parte asigurând o educaţie de 

calitate pentru toţi, prin programe de învăţământ adecvate, bună organizare, strategii de predare.  

 Școala  trebuie să creeze condiții adecvate pentru a da posibilitate fiecărui elev “ să-și realizeze propria 

lui dezvoltare optimă “ (J. Bruner). Aceasta viziune optimistă asupra accesibilității presupune încredere și 

respect față de individualitatea elevului. 

Învăţătorii/profesorii care lucrează cu copiii cu CES, vor decide de comun acord care va fi modul de studiere 

de către elev a materiei prevăzute de curriculumul şcolar: 

- în baza curriculumului general (CG); 

- în baza curriculumului adaptat (CA); 

- în baza curriculumului modificat (CM). 

Elaborarea CA vizează adaptări în cadrul procesului de instruire. Se are în vedere ajustarea metodelor, 

materialelor şi mijloacelor didactice, a formelor de organizare a lecţiei, a sarcinilor şi activităţilor de învăţare 

şi de evaluare, după cum are nevoie copilul. Finalităţile educaţionale şi conţinuturile de învăţare nu sunt 

modificate, este adaptată doar modalitatea de predare/învăţare/evaluare pentru a atinge finalităţile 

curriculumului general. 

La elaborarea curriculumului adaptat se va ţine cont neapărat de adaptările de mediu: 

- adaptarea spaţiului şcolar al clasei, inclusiv al mobilierului, la necesităţile  elevilor - o atenţie specială se va 

acorda poziţionării în sala de clasă a băncii unde stă copilul cu CES ; 

-rampă la intrarea în şcoală; grupul sanitar adaptat; bare de susţinere; amplasarea sălilor de uz comun – cantina, 

biblioteca, laboratoarele – la primul nivel (adaptări în vederea sporirii accesibilităţii instituţiei ); 

- reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi; excluderea materialelor care disociază atenţia; 

Adaptările psihopedagogice : 

- elaborarea unor sarcini didactice individuale; 

- prezentarea unor algoritmi, instrucţiuni pe etape pentru realizarea sarcinii didactice; 

- elaborarea/confecţionarea materialelor didactice (fişe, scheme, tabele, machete , care să faciliteze rezolvarea 

sarcinilor); 

- supravegherea copilului de către colegii de clasă (unul sau mai mulţi); 

- alegerea preferenţială a grupului, în cadrul activităţilor de cooperare; 

- micşorarea/mărirea timpului pentru realizarea sarcinii; acordarea unor pauze; 

- adaptarea metodelor didactice la necesităţile copilului; 

Adaptările în materie de evaluare : 

- micşorarea numărului de sarcini; 

- acordarea de timp suplimentar pentru rezolvarea sarcinilor; 

- concretizarea formei de evaluare – verbală sau scrisă; 

- utilizarea surselor iconografice; 

- asistenţa cadrului didactic de sprijin 

Curriculumul modificat prevede schimbarea finalităţilor educaţionale prin excluderea unora şi simplificarea 

altora (sau sporirea complexităţii), astfel încât să corespundă potenţialului şi disponibilităţilor copilului cu 

CES. De asemenea, se intervine în conţinuturile recomandate, selectându-se cele mai relevante şi funcţionale 

pentru dezvoltarea abilităţilor copilului cu CES. Totodată, conţinuturile pot fi simplificate, astfel încît să fie 
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accesibile elevului. Învăţătorul/profesorul va putea opera modificările, doar cunoscând foarte bine punctele 

forte şi necesităţile elevului, recomandările pe care le-au formulat specialiştii, vizînd domenii variate de 

dezvoltare a copilului. 

În ceea ce privește procesul educaţional este bine ca elevul cu CES să înveţe cu ceilalţi copii, şi nu separat de 

ei. De aceea cadrul didactic trebuie să stabilească foarte clar cum şi cît timp va antrena copiii cu CES în 

activitate, ce sarcini didactice le va propune pentru ca aceştia să participe alături de ceilalţi în procesul de 

învăţare. Elevul cu CES trebuie să fie inclus pe parcursul orei în activităţile frontale, precum şi în activităţile 

de grup. La anumite etape ale lecţiei poate primi sarcini individualizate, inclusiv de evaluare.  

Învățătorul/profesorul trebuie să pună în valoare ceea ce realizează copilul cu CES la lecţie,să găsească 

momentele potrivite în desfăşurarea orei pentru a intercala activitatea copilului cu CES în cea a colegilor de 

clasă.  

Este important ca învăţătorul/profesorul să evalueze produsul activităţii copilului cu CES nu prin comparare 

cu rezultatele altor elevi din clasă, ci prin raportare la efortul depus de acesta. Evaluarea progresului elevului 

cu CES trebuie să fie un proces continuu, iar rezultatele evaluării să demonstreze nivelul de atingere a 

finalităţilor de învăţare, proiectate în curriculumul individualizat, şi astfel vor constitui un argument pentru 

eventualele modificări. 

În condiţiile şcolii incluzive, formula cea mai eficientă de proiectare şi realizare a procesului de evaluare a 

copiilor cu CES o constituie evaluarea diferenţiată, participativă şi consensuală, în cadrul căreia are loc 

negocierea produselor şcolare necesare de realizat de către elev, anunţarea şi discutarea criteriilor de apreciere 

a acestor produse. 

Profesorul itinerant sau de sprijin are un rol major în organizarea şi desfăşurarea procesului  educaţional în 

clasele unde învaţă copiii cu CES: 

• Poate sta, o anumită perioadă de timp, lîngă copilul cu CES, acordîndu-i asistenţa necesară, pentru ca acesta 

să reuşească să participe la activităţile realizate de toţi copiii din clasă. 

• În cazul în care se organizează lucrul în cooperare, poate sta în grupul unde este copilul cu CES, acordînd 

asistenţă nu doar acestuia, dar şi celorlalţi membri ai grupului. 

• În anumite situaţii educaţionale, poate participa alături de profesor în procesul de predare-învăţare-evaluare, 

acordînd atenţie specială copilului cu CES. 

• În cazul în care copilul cu CES nu poate participa la lecţie întreaga oră, poate să plece cu elevul, după o 

anumită perioadă de timp, pentru a continua activitatea individuală cu copilul. 

            Importanța educaţiei este deosebită, întregul sistem educaţional trebuie să se bazeze pe premisa că 

fiecare individ poate fi educat, poate fi ajutat să treacă de la o etapă la alta, atâta timp cât influențele educative 

se adresează “ zonei proximei dezvoltări “ (L.S. Vigotski ). Izvorul dezvoltării psihice îl constituie,  

contradicţiile interne care apar ca urmare a solicitărilor externe. Crearea mijloacelor necesare pentru depășirea 

și rezolvarea acestor contradicții revine, în primul rând, educaţiei. Pe de o parte, educaţia oferă 

conţinuturile ce urmează să fie asimilate, pe de altă parte ea se preocupă de modul în care să fie asimilate, de 

formarea capacităţilor omului. Rolul conducător al educaţiei apare în intervenţia acesteia în crearea unui climat 

educațional favorabil, cu valențe educative puternice asupra formării personalității umane. De aceea, nu este 

deloc greșită  afirmația că “ educaţia este o artă “. 

            În acest sens, în cadrul procesului instructiv-educativ, misiunea cea mai importanta revine educatorului, 

care trebuie să realizeze accesibilizarea cunoștințelor înainte de a fi transmise subiecților educației ( elevii ). 

                        Presupunând un demers intenţionat, educaţia are caracter teleologic, acţiunile educaţionale 

derulate corelându-se cu o serie de reguli și norme cunoscute și aplicate de cadrele didactice. Aceste norme 

sunt  principiile didactice. 

            Întreaga activitate din școală este orientată spre formarea personalității elevului în conformitate cu 

cerințele sociale ale vremii, scopul principal fiind integrarea socială. Dacă conținutul și formele acestei 

activități nu ar fi în concordanță cu  realitatea psihologică a copilului, ar pune în primejdie realizarea scopului 

propus, afirmarea fiecărui copil ca individualitate. 
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      Fiecare copil are un potențial educativ înnăscut care trebuie doar descoperit și activizat. Aceasta este 

misiunea sfânta a școlii, a educatorilor, deoarece, după cum spunea Comenius : “E îndoielnic să existe o 

oglindă atât de murdarită, încât să nu reflecte totuși imagini într-un fel oarecare“. 
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Şcoala te face OM! 

Proiect de parteneriat educaţional şcoală-familie-comunitate pentru prevenirea/monitorizarea 

absenteismului şi abandonului şcolar 

 

Filimon Irina Elena 

Şcoala: Liceul Tehnologic “Ovid Caledoniu”, Tecuci 

 
“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) 

 

1. Prezentare succintă a proiectului educaţional 

„Şcoala te face OM!” este un proiect local, ca rǎspuns la strategia MEN cu privire la reducerea 

fenomenului de abandon şi absenteism şcolar, deoarece în ultimii ani s-a înregistrat o rată accelerată de 

absenteism al elevilor şi constatăm că numărul elevilor aflaţi în abandon şcolar şi în situaţia de analfabetism 

sau analfabetism funcţional este deja îngrijorător de mare. Proiectul îşi propune sǎ integreze în grupul-clasă 

elevii cu dificultǎţi de relaţionare/cu probleme de comportament, prin munca în echipǎ a psihologului şcolar 

şi a cadrelor didactice: profesori diriginţi şi profesori care predau la clasǎ, prin activităţi destinate părinţilor 

sau tutorilor acestor copii cu vulnerabilitate crescută şi, nu în ultimul rând, prin diverse activităţi specifice de 

consiliere psihologică şi vocaţională destinată elevilor cu risc de abandon şcolar.  

Proiectul de parteneriat educaţional „Şcoala te face OM!” este un model de colaborare eficientă dintre 

şcoală-familie-comunitate, deoarece se creează o echipă care are un scop comun. Dacă lecţiile de dirigenţie îi 

învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi mai atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este 

necesar să realizăm adesea şi alte activităţi extraşcolare, formale şi nonformale prin care copiii sunt determinaţi 

să fie mai apropiaţi de cei care au nevoie de ajutor. Astfel, s-a născut  ideea acestui proiect educaţional prin 

care elevii cu care lucrăm vor fi fizic şi sufleteşte alături de colegii lor din şcoală dar şi faţă de cei din 

comunitatea de unde fac parte. 

Beneficiarii direcţi (grupul ţintă) ai (al) proiectului sunt tinerii supuşi riscului de abandon şcolar sau 

cei care sunt deja implicaţi în proiecte de integrare şi reabilitare şi familiile lor, în timp ce beneficiarii indirecţi 

sunt consilierii şi formatorii experţi implicaţi în proiecte destinate promovării drepturilor şi şanselor tinerilor, 

şcoala şi întreaga comunitate.  

2. Situaţia /contextul care a determinat apariţia proiectului educaţional 

În lumea dinamică în care trăim, schimbarea, progresul se manifestă în plan ştiinţific, metodologic, 

instrumental, la nivelul tehnicilor şi tehnologiilor, dar şi la nivelul mentalităţilor, atitudinilor şi 

comportamentelor. Ca urmare, procesul învăţării moderne nu poate face abstracţie de aceste schimbări care 

implică educabilii în mult mai multe probleme emoționale comparativ cu anii anteriori.  

La acestea se adaugă presiunea grupului şi alte forme de dependenţă, metodele educative slabe, 

inconstante, supraîncărcarea şcolară, disfuncţiile în evaluare şi notare, frica de examene etc. constituindu-se în 

adevărate surse de stres pentru elevi care, din păcate, uneori evită confruntarea cu ,,problema” prin fuga de la 

ore. Văzut din această perspectivă, absenteismul devine o problemă socială, un semnal tardiv al existenţei unor 

probleme, o conduită care reflectă atitudinea structurată a lipsei de interes, motivaţie, încredere în educaţia 

şcolară.  

Din păcate, absenteismul este în creştere, iar ignorarea sau pedeapsa excesivă pot doar contribui la 

cronicizarea fenomenului. Devine necesară o diversificare a metodelor didactice, promovarea învăţării în grup, 

a metodelor şi strategiilor care să asigure continuumul învăţării și să dezvolte gândirea. Astfel, pedagogia 

încearcă să-şi diversifice metodele, să le adapteze populaţiei şcolarizate, iar noi, cadrele didactice, suntem 

hotărâte să ne aducem aportul. Prin activităţile comune cu părinţii şi comunitatea, încercăm să menţinem 

colaborarea cu familia pentru a observa şi la elevii noştri schimbări în bine atât din punct de vedere al 

performanţelor şcolare cât şi din cel al implicării active în activităţile ce se desfăşoară cu ei. Totodată, 

cooptarea părinţilor ca parteneri a determinat conştientizarea de către aceştia a importanţei rolului lor în 

educaţia copiilor. 
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3. Sarcinile / problemele / aspectele specifice pe care am dorit să le rezolvăm 

Scopul proiectului: 

Proiectul îşi propune o comunicare cu părinţii şi autorităţile locale în vederea creşterii frecvenţei şi a 

menţinerii într-un sistem de educaţie de calitate a elevilor expuşi riscului de absenteism şcolar, prin implicarea 

acestora în activităţi remediale şi de consiliere atractive. Numai împreună putem reuşi să dăm societăţii un 

cetăţean pregătit, gata să înfrunte problemele inerente ce apar, capabil să relaţioneze, să se integreze în 

colectivitate şi să facă faţă cerinţelor acesteia. 

Obiectivele pe care ni le-am propus au menirea de a fi operaţionalizate, astfel încât să se observe 

îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în susţinerea 

şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Obiectivele specifice ale proiectului au fost următoarele:  

• Îmbunătăţirea managementului clasei, prin colaborarea cadrelor didactice cu psihologul şcolar; 

• Dezvoltarea abilitǎţilor de comunicare, sociale şi emoţionale ale elevilor; 

• Creşterea motivaţiei şcolare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

• Crearea unui context familial propice dezvoltării intelectuale; 

• Creşterea încrederii şi a relaţionării dintre elevi, părinţi şi şcoală; 

Prin programul “Şcoala te face OM!” am dorit ca elevii să devină mai deschişi, mai dispuşi la 

comunicarea cu colegii, profesorii şi părinţii. Fiecare tip de activitate din cadrul programului urmăreşte, astfel, 

un anumit obiectiv care contribuie la obţinerea rezultatului final: elevi cu încredere sporită în sine, în şcoală, 

cu abilităţi de comunicare şi relaţionare sporite. 

4. Acţiuni întreprinse 

În cadrul programului au fost realizate şi iniţiate activităţi care au presupus implicarea directă a elevilor 

(activităţi de scurtă durată în care elevii prezintă situaţiile cu încărcătură emoţionale din ziua respectivă), a 

părinţilor sau bunicilor („ziua implicării familiei”), a cadrelor didactice şi a reprezentanţilor comunităţii 

(Biserică, Bibliotecă, Poliţie). Activităţile s-au desfăşurat pe tot parcursul anului. 

Descrierea succintă a activităţilor: 

• „Biblioteca vie” (vorbitor, invitat, vizitator) - tehnică de intercunoaştere; 

• „Cafeneaua publică” - întâlniri cu elevii şi părinţii (sub formă de masă rotundă) în cadrul cărora fiecare 

şi-a spus povestea vieţii – prin temele diverse părinţii au fost informaţi cu privire la importanţa 

cunoaşterii  personalităţii propriului copil, aprecierea corectă a comportamentelor copiilor, măsuri şi 

soluţii pentru ignorarea sau limitarea comportamentelor negative, tehnici şi metode prin care-şi pot 

ajuta copilul la lecţii etc.; 

• Participarea reprezentanţilor Poliţiei la campanii destinate eradicării violenţei, comportamentelor 

deviante în rândul elevilor etc.; ideea de toleranţă a fost valorificată şi prin intermediul textelor literare, 

de exemplu: Răţuşca cea urâtă de Hans Christian Andersen; Punte către Terabithia de Katherine 

Paterson - la clasele gimnaziale textele pot fi folosite pentru a promova  valori sociale legate de 

drepturile fundamentale umane: egalitate, dreptate, drepturi civile  sau chiar ideea de dreptate socială.          

• Părinţi implicaţi, elevi motivaţi: s-au organizat seminarii educaţionale în scopul informării părinţilor 

cu privire la variantele optime de şcolarizare pentru elevi; părinţii au participat la dezbateri pe tematica 

riscului de abandon școlar; s-au aplicat chestionare privind absenteismul școlar, elevilor, cadrelor 

didactice și părinților;  

• Reacţii la stres: activitate care a avut ca obiectiv conştientizarea reacţiilor la stres; s-au identificat 

câteva modalităţi de reevaluare a evenimentului considerat stresant prin prisma gândirii pozitive.   

• ,,Să învăţăm să spunem…. NU”: activitate care a avut ca obiectiv însuşirea modalităţilor de prevenire 

a reacţiilor defensive în comunicare; învăţarea unor strategii de a rezista la presiunea grupului.  

• Activitate ecologică: în cadrul acestui tip de activitate, elevii au plantat flori, au realizat activități de 

curățenie în curtea școlii sau în comunitate sau au confecționat obiecte decorative din produse 

reciclabile. Prin intermediul unei activități de înfrumusețare a spațiului pe care îl utilizează și implicit 

prin furnizarea unui element care să fie legat de simțul proprietății („Aceasta este floarea pe care am 
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plantat-o eu.”), elevii au devinit mai atrași de acel spațiu care reprezintă Școala. 

5. Rezultate obţinute / Impactul proictului 

Impactul asupra elevilor: elevii beneficiază de lecţii calitativ mai bune prin folosirea metodelor 

active, a programului de remediere şcolară, a tehnologiei moderne, vin cu drag la şcoală, au stimă de sine, 

participă la activităţi ecologice şi sociale. 

Impactul asupra cadrelor didactice: cadrele didactice au fost formate cu metodele şcolii incluzive, 

cu lucrul tehnologiei IT, au fost capabile să implementeze noi proiecte. 

Impactul asupra părinţilor: părinţii sunt mai implicaţi în viaţa şcolii, organizează şi participă la 

activităţi, sunt premianţi pentru munca depusă, au înfiinţat un ONG „Asociaţia părinţilor”, unde se adună 

fonduri de la părinţii salariaţi (2%din impozitul pe venit) sau de la agenţii economici. Cu ajutorul fondurilor 

au putut ajuta şcoala să ofere premii la concursuri, să stimuleze elevii în participarea lor la activităţi 

extraşcolare. 

Impactul asupra autorităţilor locale: membrii comunităţii au stimă de sine, sunt mai apreciaţi, se 

mândresc cu şcoala din comunitate, autoritatea locală se ocupă mai mult de şcoală. 

Participanţii la proiect au învăţat să lucreze în echipă, şi-au dezvoltat abilităţi de comunicare în limba 

maternă, dar şi într-o limbă străină, abilităţi TIC, şi-ai schimbat mentalitatea faţă de copiii de alte etnii, sau cu 

cerinţe speciale, s-a produs schimbul intercultural. În urma derulării a o parte dintre activităţile proiectului s-a 

redus considerabil procentul absenteismului de la ore al elevilor, aceştia modificându-şi modul de percepere a 

lumii, s-a modificat atitudinea lor faţă de şcoală şi faţă de învăţătură, obţinând rezultate mai bune.  

 

6. Lecţii învățate 

Părţile implicate consideră acest parteneriat benefic pentru elevi, propunând continuarea lui în anul 

şcolar următor. 

Reflecţii:  

„Am învăţat unele lucruri în viaţă pe care vi le împărtăşesc şi vouă! 

Am învăţat că nu poţi face pe cineva să te iubească 

Tot ce poţi face este să fii o persoană iubită. 

Restul ... depinde de ceilalţi. 

Am învăţat că oricât mi-ar păsa mie 

Altora s-ar putea să nu le pese. 

Am învăţat că durează ani să câştigi încredere 

Şi că doar în câteva secunde poţi să o pierzi. 

Am învăţat că nu contează CE ai în viaţă 

Ci PE CINE ai. 

Am învăţat că oricum ai tăia 

Orice lucru are două feţe.” 

                                                                                         (Octavian Paler, Am învăţat) 

7. Resurse materiale, financiare, umane necesare pentru realizarea proiectului 

Specificul proiectului nu presupune resurse materiale şi financiare deosebite. În cazul acestuia resursa 

cea mai importantă este cea umană. În acest sens, este nevoie de atitudinea deschisă şi bunăvoința adulților - 

cadre didactice și părinți - de dorința reală din partea acestora de a schimba ceva în bine, atât în ceea ce priveşte 

atitudinea şi comportamentul elevilor, cât şi ale părinţilor şi, de ce nu, chiar ale cadrelor didactice. 
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Efectele voluntariatului asupra adolescenților si preadolescenților 

Barbu Roxana 

Gradinița “Kids Club Tei”, București 

 

Motto: Un os dat unui câine nu este caritate. Caritatea înseamnă osul împărţit cu un câine, când eşti la 

fel de flămând ca şi câinele.(Jack London) 

 

Înainte de a vorbi depre rolul voluntariatului în dezvoltarea personalitații tinerilor (adolescenți si 

preadolescenți), este nevoie să definim acest concept și să aflam cum a aparut. 

Voluntariatul a fost definit în mai multe feluri. Mai jos avem doar cateva dintre ele: 

- “Activitate desfășurată în folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material.” 

(DEX) 

- „Activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestaţie materială.” (Definiţie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002) 

- „Este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiratii ale 

omenirii – pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele.” (Declaratia 

Universala cu privire la voluntariat) 

După cum se observă, accentul se pune pe ideea de a darui, din proprie inițiativă, timp, bani, idei, muncă, 

fară a aștepta vreun câstig de orice natură. 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație 

a Națiunilor Unite, “Noi, oamenii, avem puterea de a schimba lumea”, s-a transformat în acțiuni concrete ale 

voluntarilor la nivel global. Istoria voluntariatului este asociată cu începutul de secol XIX, când s-au format 

primele asociații caritabile pentru a-i ajuta pe cei în nevoie. Se consideră, însă, că acest concept de 

voluntariat a luat naștere după Primul Razboi Mondial, ca un răspuns la ororile războiului și ca o alternativă 

la serviciul militar obligatoriu. Părintele spiritual al voluntariatului este considerat a fi istoricul și sociologul 

german Eugen Rosenstock-Huessy. El a propus crearea unui „Serviciu Voluntar pentru Pace”. 

În România, activitatea de voluntariat a renăscut după 1989, odată cu sosirea primilor voluntari 

internaţionali prin intermediul organizațiilor “Peace Corps” și “Voluntary Service Overseas”.  Ulterior, 

organizații internaţionale recunoscute (“World Vision”, “Habitat for Humanity”) și-au creat filiale în 

România aducând experiența și expertiza în managementul voluntarilor. Dar voluntariatul a început să prindă 

cu adevărat contur atunci când organizațiile au început să dezvolte centre locale, permițându-le astfel 

oamenilor interesați să desfășoare activități de voluntariat să păstreze mai uşor legătura.  

Abia in 2014 a aparut Legea Voluntariatului. Aceasta susţine activităţile de voluntariat ceva mai viguros 

decât înainte. Reglementarea dă posibilitatea oamenilor care au făcut voluntariat să beneficieze de avantaje la 

angajare, faţă de alte persoane care nu s-au implicat în aceste tipuri de activităţi. 

Cu toate că în România acest concept a început să ia avânt, cu adevarat, abia în ultimii ani, în alte tări din 

lume, activitățile de voluntariat ocupă un loc important în societate. În SUA si Australia s-au facut 

numeroase studii pe această temă. În cadrul acestor cercetări, o atentie specială a fost acordată rolului pe care 

activitătile de voluntariat îl au în dezvoltarea tinerilor cu varste cuprinse între 10 și 19 ani, precum și a 

tinerilor adulți.  

Preadolescența si adolescența sunt perioade foarte importante in dezvoltarea omului. Experiențele trăite 

în aceste perioade pot influența dezvoltarea ulterioară a adultului, atât din punct de vedere fizic, cât și social 

sau psihologic. Adolescența este perioada în care se formează obiceiuri sănătoase, în care se conturează 

identitatea socială si modul de viată. Ținând cont de importanța acestei perioade, este nevoie sa se facă 

eforturi pentru a se implementa programe care să previna problemele sociale sau de sănătate  și care să 

promoveze o dezvoltare sănatoasă a tânărului.  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

499  

Astfel, implicarea adolescenților si preadolescenților in proiecte de voluntariat este considerata o 

abordare potrivită pentru a promova dezvoltarea sănătoasă, pozitivă a tanărului.  

S-au facut si câteva cercetări în care s-au urmărit consecințele acțiunilor de voluntariat din perioada 

adolescenței asupra adultului. Aceste studii au evidențiat aspect pozitive precum: creșterea performanței 

școlare, o manifestare mai mica a unor comportamente problematice, o satisfacție mai mare a vieții, cresterea 

stimei de sine.  

Activitațile de voluntariat dau adolescenților posibilitatea de a-si dezvolta noi aptitudini, de a se integra 

mai bine in societate, de a lua decizii. 

S-a sugerat ca implicarea in activități de voluntariat  are o influenta pozitiva mai mare asupra tânărului 

cu cât este efectuată pe o perioadă mai lunga de timp si cu oarecare regularitate. Implicarea copiilor în 

activități extracurriculare care încurajează voluntariatul a fost asociată cu rezultate mai bune la invătătură și 

cu șanse mai mari de a urma o facultate. Bineințeles, aceste activitați nu trebuie exagerate în detrimentul 

școlii.   

   Conform legislației în vigoare în România, voluntarii trebuie să aibă 16 ani împliniți (sau 15 ani, 

dacă se obține acordul parinților). Acest aspect aduce schimbări semnificative în derularea activităților de 

voluntariat în școli și grădinițe, care implică copii cu vârste sub cea de 15 ani. Privind lucrurile din acest 

punct de vedere, ne-am putea întreba care ar fi activitățile de voluntariat potrivite pentru copii și cum îi 

putem implica pe aceștia în astfel de activități, în care rolul lor să nu mai fie doar de beneficiari, ci de 

voluntari, direct implicați in activități.  

Pentru a-i determina pe copii să se implice in activități de voluntatiat, trebuie ca acestea să corespundă 

intereselor și abilităților lor. Activitățile în care se pot implica în această perioadă, pot influența și orientarea 

profesională, cariera de mai târziu.  

Tinerii care sunt interesati de mediu, se pot implica in acțiuni care vizează ocrotirea mediului. Plantare 

de copaci, curățenie în parcuri, păduri, obiective naturale protejate … sunt doar căteva dintre activitățile pe 

care le pot face. 

Cei care sunt interesați de o carieră în domeniul medical ar putea să se implice in activitati de voluntariat 

care se desfășoară in spitale.  

Se mai pot face activități de voluntariat și în centrele de plasament, în caminele de batrani. 

Tinerii se pot implica in campanii de întrajutorare, ocupandu-se fie de promovare, fie de colectarea si de 

strangerea diferitelor donații.  

Pot, de asemenea, confecționa diverse produse ce, ulterior, pot fi vândute, iar banii obținuți pot fi donați.   

Acestea au fost doar câteva exemple….posibilitățile sunt nenumărate…. 

Școala joacă un rol foarte important in împlicarea tinerilor în astfel de activități de voluntariat. În cadrul 

școlii se pot realiza diferite proiecte, parteneriate sau activități extracurriculare care să-i ajute pe adolescentii, 

preadolescentii si chiar copiii din clasele primare sau chiar din gradiniță,  să vină in contact de mici cu ideea 

de a dărui, de a-i ajuta pe ceilalți.  

 

Această scurtă prezentare a ceea ce presupune activitatea de voluntariat se poate incheia amintind 

cuvintele lui Andrew Iskander : “Pentru că aceasta este bunătatea. Nu înseamnă să faci ceva pentru 

cineva pentru că acesta nu poate, ci pentru că tu poţi."! 
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UN PROIECT DE SUFLET: 

 ,, IZVOARE TRADIȚIONALE BĂNĂȚENE” 

 

 

                                                     Tomoiaga Ioana 

Școala gimnazială Mașloc 

 

 

 Spre deosebire de toate celelalte graiuri româneşti, graiul bănăţean are o bogată literatură. Predomină 

poezia, subiectele rurale faţă de cele urbane, şi subiectele comice.Literatura în grai s-a născut datorită 

faptului că ţăranii bănăţeni s-au alfabetizat mult mai devreme şi alfabetizarea a fost mult mai răspândită decît 

în alte zone rurale ale României. De altă parte, a lipsit un centru urban românesc în Banat în secolul al XIX-

lea, centru care să dea naştere unei literaturi culte, urbane.   Există literatură în grai bănăţean (Asociaţia 

Scriitorilor în Grai), publicaţii de specialitate, precum “Tăt Banatui-I fruncea” sau “Vasiova”, un portal de 

Internet www.banaterra.ro. Viorel Boldureanu a realizat emisiuni la televiziuni în grai bănăţean, cum ar fi 

“La givan cu uica Niţă”, de la Analog Tv.  Portalul banaterra are şi un dicţionar al cuvintelor din graiul 

bănăţean.   Sunt şi câteva cenacluri “Gura satului” din Timişoara, “La givan”, din Lugoj, “La poşmândre”, în 

Caransebeş şi există un festival: “Tata Oancea” de la Bocşa.  

 Profesorul Viorel Boldureanu afirmă că nu se poate spune cu exactitate când a apărut graiul 

bănăţean, dar că acesta s-a tot transformat de-a lungul secolelor. “A apărut foarte de demult, de pe timpul 

etnogenezei limbii române. De la latina populară, la substratul traco-getic. Cu siguranţă provine din cultura 

traco-ilică. Sunt cuvinte care s-au păstrat aici, sunt regionalisme, arhaisme care nu există în altă parte. Există 

elemente slave, maghiare, germane, sârbe, dar şi ale altor popoare migratoare”, a explicat Boldureanu.  

 Specialiştii spun despre graiul bănăţean că va rezista atacurilor modernităţii, însă va avea parte şi de 

transformări. “Eu spun că graiul bănăţean va rezista atacului modernităţii. Satul bănăţean rezistă cu o 

dinamică mai accelerată, mai trepidantă. La sat oamenii încă vorbesc în grai în număr mare, în ciuda faptului 

că modernizare a atras după sine şi unele consecinţe neplăcute urechii şi sufletului. Sunt deja transformări şi 

vor urma şi altele. Însă adaptabilitatea aici în Banat e cel mai mare din toată România. Şi dicţionarul 

românesc trebuie actulizat aproape în fiecare deceniu”, a mai declarat Viorel Boldureanu. “Această marcă 

identitară, într-o Europă unită, este absolut necesară. Prin aportul ei particular şi individualizat, provincia 

noastră contribuie la concertul culturii europene, purtând marca unei identităţi locale. Este expresia unui 

fenomen de multiculturalitate în interiorul aceleiaşi culturi, în expresia şi cultura aceleiaşi limbi, însă într-o 

varietate păstrătoare a valorilor sale”, este de părere profesorul Viorel Boldureanu. 

„Sub lumina ha şierească,  

Pă largu pământului,  

În bătaia vântului, 

 Fire dulşie omenească,  

Graiu blând şi cumpătat  

Ca în dulşiele Bănat  

Nu mai cred să se găsească“  

 Aşa a zis în poezia "Sânguru păcat",  întemeietorul poeziei în grai bănăţean, la sfîrşitul secolului al 

XIX-lea,Victor Vlad Delamarina. În aceeași perioadă se observă un proces de individualizare a Banatului, ce 

se resimte în afişarea orgolioasă a provinciei: apar instituţii şi publicaţii cu denumiri regionale, în care sau prin 

care ideea priorităţii şi superiorităţii acestei regiuni este evident şi hotărât exprimată: ,,Banatul”, ,,Tribuna 

Banatului”, ,,Vatra Banatului”, sau volume de poezii precum ,,Tăt Bănatu-i fruncea”: 

 „Şî dac-un viac tu ci-i lăuda, 

 Să şcii, că şî atunşia, 

 Ca şî acu, ţ-oi arăta 

 Că tăt Bănatu-i fruncea!“ 
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 Literatura dialectală ar putea fi asociată cu afişarea orgolioasă a spiritului local; este o întoarcere la 

origini, o întîlnire cu pămîntul care ne-a născut, cu tradiţiile specifice, cu memoria limbii în primul rînd. Prin 

grai ne întoarcem în copilărie. 

 Tradiţiile româneşti constituie una dintre valorile poporului nostru şi nu trebuie să lăsăm timpul şi 

evenimentele lumii moderne să ne facă să le uităm. Concursul  de poezie în grai bănăţean, pe care îl organizăm 

anual la Școala gimnazială Mașloc, îşi doreşte sensibilizarea copiilor în conştientizarea valorilor incontestabile 

ale vieţii umane şi încurajarea tinerelor talente în domeniul artistic.  

         Alături de literatură, care constituie un factor cu eficienţă deosebită în educaţie, actul artistic popular are 

şi el o contribuţie de seamă în dezvoltarea armonioasă a spiritului românesc, la cei mici. În primul rând, copiii 

încep să înţeleagă specificul comunitaţii din care fac parte, aspiraţiile lui, idealurile de ieri şi de azi, care sunt 

oglindite în obiceiurile locurilor; în al doilea rând, punându-i pe copii, încă de la vârsta  şcolară si preşcolară, 

în contact direct cu poezia scrisă în grai, le insuflăm respectul pentru tradiţiile zonei în care locuiesc, pentru 

limba vorbită şi dorinţa de a duce mai departe tot ceea ce îi reprezintă pe bănăţeni. 

 Copilul simte admiraţia faţă de creaţiile populare încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă firul 

unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român, îl simte din cântecul 

duios de leagăn al mamei, din proverbe şi zicători, din ghicitori, din doinele cântate îndelung de moşii şi 

strămoşii noştri, dar şi din poeziile scrise şi recitate cu atâta dulceaţă de poeţii neaosi ai zonei în care trăim. 

Sensibilizarea tinerei generaţii pentru cunoaşterea şi respectarea moştenirii socio-culturale, apropierea 

ei de spiritul valorilor autentice precum şi stimularea comunicării interpersonale, sunt datorii de onoare pe care 

orice comunitate, din fiece zonă geografică a ţării, trebuie să şi le asume şi să le perpetueze spre păstrarea 

intactă a identităţii sale ca naţiune. 

Costumul popular românesc, specific fiecărei regiuni, reprezintă istoria acelor oameni de-a lungul 

timpului, pe acele meleaguri. Portul popular are aceeași structură pe tot teritoriul țării dar se deosebește de la 

o zonă la alta prin amănunte cum ar fi croiul, forma și culoarea. Mândria şi făloşenia bănăţeanului sunt 

binecunoscute pretutindeni, iar când el îmbracă straiele străbunilor săi, inima-i tresaltă-n piept.  

 În prima și a doua ediție, proiectul ,,Izvoare tradiționale bănățene” a figurat pe agenda culturală a 

Consiliului Județean Timiș. Încă de atunci ne-a creat, dascălilor și elevilor deopotrivă, o mare bucurie și o 

mare satisfacție. De aceea, în acest an școlar, am hotărât că trebuie să împărtășim aceste trăiri frumoase cu mai 

multe școli din județ, și l-am propus pentru Calendarul Activităților Educative Școlare și Extrașcolare ale  ISJ 

Timiș.  

 Conform definiției:,,Tradiția reprezintă ansamblul de datini, obiceiuri, credințe, constituite în cadrul 

unei comunități sociale și transmise din  generație în generație”, astfel că în realizarea proiectului,  am urmărit 

câteva  obiective : 

-transformarea şcolii în instrument de asimilare şi întărire a valorilor tradiţionale. 

-promovarea recitării dialectale. 

-dezvoltarea aptitudinilor artistice la elevi. 

-conservarea specificului tradițional al zonei Banatului 

-formarea abilităţilor de comunicare eficientă şi expresivă la elevi 

 Au răspuns invitației noastre Școala gimnazială Giulvăz, Școala ,,Nicolae Groza” Fibiș, Școala 

gimnazială Pișchia, Școala gimnazială Giarmata, Școala nr.7,, Sfânta Maria” Centrul Școlar pentru educație 

incluzivă,,P.P Neveanu” și Scoala primară Charlottenburg. Din comisia de evaluare a făcut parte  și poetul 

Aurel Ghiroceanu, care și în acest an  a răspuns invitației noastre cu mult entuziasm. 

 Timp de două ore, am fost încântați de dulcele grai bănățean și de mândre costume populare  purtate 

cu fală de cei 91 de elevi și preșcolari participanți, iar cei mai buni dintre ei au fost răsplătiți cu premii și 

diplome. 

  Dascăli și elevi împreună, ne-am revăzut  vechi cunoștințe sau am închegat prietenii noi, legați fiind 

de dragostea pentru graiul și portul popular bănățean.  
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Aventura descoperirii personale 

Prof. Botez Mihaela 

Liceul cu Program Sportiv Brăila 

A da aripi unui om când pornește în viață este mai mult decât un act de omenie, este o 

binecuvântare.Un drum parcurs cu pași mici,cu răbdare și îndrumare îl ajută pe copil să devină om mare.Încă  

din primii ani începe educația în familie. Acasă, copilul deprinde primele reguli de bună purtare. De aceea 

familia are rolul dificil de a iniția și consolida regulile ce vor determina comportamentul social al viitorului 

adult. Școala  are rolul  de a–l face pe copil să conștientizeze importanța regulilor deprinse în familie,  de a 

încuraja și valorifica folosirea lor în situații complexe de viață. De modelul pe care-l oferă familia depinde cât 

de ușor va reuși copilul și mai apoi adultul să se integreze în  societate și să răspundă cu ușurință provocărilor 

vieții. 

Copilul învață să vadă lumea prin ochii părinților. El observă, imită, învață. Iar primele achiziții sunt 

și cele mai durabile. 

La început este important să ne învațăm copiii să mănânce singuri, să se îmbrace singuri, să se spele 

pe mâini și pe dinți, să-și facă ordine printre jucării. Să-i învățăm să salute politicos. Salutul este prima 

interacțiune între oameni. Un simplu “Bună ziua!” deschide poarta comunicării, este începutul firesc al oricărei 

conversații. Să-i învățăm să se poarte în public. Să vorbească,  dar să și asculte. A-i asculta pe ceilalți este 

dovada respectului și prețuirii opiniei celuilalt. Să-i învățăm să-și facă și să-și păstreze prietenii. Pentru copii 

este esențial să se joace. Adeseori întrebarea ”Vrei să ne jucăm împreună?” este înlocuită de ”Vrei să fim 

prieteni?” Joaca aduce pe lângă bucurie și obișnuința de a se conforma unor reguli de comun stabilite. Să-i 

învățăm să folosească ”te rog”, ”mulțumesc” ,”cu plăcere”. Să-i învățăm că a greși este omenește, dar 

exprimarea părerii de rău reprezintă recunoașterea și asumarea.” Îmi  pare rău!” ,”Regret!” sunt expresii ce 

trebuie dobândite de copii în primii ani. Să-i învățăm să fie toleranți. Fiecare om trebuie acceptat, apreciat 

pentru ceea ce este el. 

Orice familie își dorește un copil care să reușească în viață. Bucuria, tristețea copilului sunt și emoțiile 

trăite de părinți. Ne dorim un copil bun la învățătură, care să practice sport, care să iubească muzica .Îi  învățăm 

tot ce știm noi mai bine ,dar învățăm și noi de la ei. Petrecem timp împreună, încercăm să fim în fiecare zi mai 

buni.Învățăm  să dăruim și să iubim necondiționat. 

Cum suntem noi ca părinți, cum ne comportăm, ce credințe și aspirații avem, le transmitem prin puterea 

exemplului .În orice situație comportamentul civilizat atrage admirația și prețuirea celorlalți. 

Anatole France spunea că ”Nouă zecimi din educație înseamnă încurajare.” 

Părinții ar trebui să învețe să-și susțină și să- și încurajeze mereu copiii. Uneori îi ajutăm pe copiii 

noștri cu o privire prietenoasă.Alteori îi ajutăm ascultându-le frământările.Cel mai adesea îi ajutăm spunându-

le că ne pasă de problemele lor și că nu există probleme fără să existe și o rezolvare a lor. 

Familia trebuie să fie atentă să nu compare si să nu încurajeze  excesiv spiritul de competiţie. Cel mic 

e bine să înveţe să  lucreze în echipă și să se integreze într-un colectiv cu ușurință. 

Când s-a născut copilul meu i-am făcut o promisiune: că  vom fi mereu o echipă, că vom reuși 

împreună.Ne-am jucat,am  desenat,am cântat  și am dansat împreună. Am înotat,am mers pe role,am mers pe 

biciclete.Am petrecut mult timp prețios.Am regăsit bucuria jocului,am învățat să iubesc necondiționat. Am 

încercat să-i transmit că “Nu poți trăi o zi perfectă fără să faci ceva pentru cineva, care nu te va răsplăti 

niciodată. “(John Wooden) 
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Dezvoltarea inteligenței emoționale reprezintă înțelegerea si gestionarea emoțiilor pentru a crea relații 

armonioase cu cei din jur. 

Ca părinți  și dascăli avem o mare  responsabilitate dar și un mare privilegiu.Deoarece copiii  știu sa 

trăiască fiecare clipă cu intensitate maximă ,visând să cucerească  întreaga lume, noi vom avea  în fiecare clipă 

ce învăța de la ei. 
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Consideraţii privind comportamentul reproductiv al populaţiei judeţului Vaslui 

 

prof. Arhire Simona-Gianina 

Colegiul Economic „Anghel Rugină” Vaslui 

 

Este cunoscut faptul că după anul 1990, populaţia României a scăzut de la an la an de la 23,2 mil. 

locuitori în 1990 la 21,6 mil. locuitori în 2002, ca o rezultantă a bilanţului natural şi a bilanţului migratoriu. 

Bilanţul natural a scăzut la jumătate începând cu acelaşi an pentru ca din anul 1992 să devină negativ, ajungând 

la -0,2‰ în 2003 şi uşor ascendent în 2007 când a ajuns la 0,8‰ dar scăzând apoi până la -0,6 în 2009. 

Desigur, o mulţime de factori au contribuit după anul 1990, la scăderea populaţiei României şi au avut 

influenţă asupra natalităţii în continuă scădere şi a mortalităţii în continuă creştere. 

Trebuie precizat faptul că până în anul 1990 comportamentul demografic al populaţiei era controlat 

prin legislaţia existentă iar începând cu acest an a fost liberalizat total. 

Astfel, s-au menţinut pozitivi parametrii reproductivi şi o stabilitate sau creştere uşoară a populaţiei 

judeţului Vaslui. 
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În acest context, judeţul Vaslui a ocupat şi ocupă şi în prezent primul loc în ierarhia judeţelor după rata 

natalităţii cu un nivel de 11,5 la 1.000 locuitori, comparativ cu 10,1‰  locuitori pe ţară în 2009. 

În acelaşi timp, rata mortalităţii este mai mică faţă de media pe ţară ocupând locul 14 după acest 

indicator cu un nivel de 11,7 la 1.000 locuitori, comparativ cu 12,8 la 1.000 locuitori pe ţară în anul 1996. Rata 

mortalităţii în România este de 12.6‰, în creştere faţă de 2007 când a fost de 11.7‰. În 2008 au fost 

înregistrate 253.200 decese, cu 1.200 mai multe decât în 2007. În judeţul Vaslui se menţine rata mortalităţii 

mai scăzută decât rata pe ţară la 12,1 ‰ la nivelul anului 2009. 

Aşadar, cei doi factori, natalitatea şi mortalitatea şi în judeţul Vaslui au scăzut după anul 1990 însă 

într-o proporţie mai mică faţă de media pe ţară şi mult mai mică comparative cu judeţele din vest. 

Menţinerea efectivă a populaţiei în anul 1996 la nivelul anului 1990 şi chiar creşteri uşoare în unii ani 

reprezintă o parte foarte mică din potenţialul demografic al judeţului concretizat prin bilanţul natural. În aceeaşi 

perioadă, pe ţară s-a înregistrat o scădere a populaţiei de 2,6 %. Care sunt factorii ce au determinat acest 

comportament reproductiv al judeţului Vaslui? Ei au fost favorabili şi nefavorabili după cum o sa rezulte în 

continuare. 

Astfel, nefavorabil, în cea mai mare proporţie mergându-se chiar până la anihilarea efectului tuturor 

factorilor favorabili, a fost soldul negativ al balanţei mişcării migratorii interne şi externe de o asemenea 

amploare încât judeţul Vaslui ocupă primul loc în ierarhia judeţelor după mărimea soldului negativ după care 

urmează Botoşani, Giurgiu, Ialomiţa ş.a. 

Deci, în ultimii şapte ani potenţialul demografic al judeţului ar fi asigurat o creştere a populaţiei de 

48.819 persoane, totuşi creşterea efectivă a fost numai de 835 persoane. Diferenţa dintre creşterea efectivă şi 

sporul natural de 45.984 persoane este cea mai mare comparativ cu celelalte judeţe după care urmează judeţele 

Botoşani, Bacău, Suceava ş.a. Sporul natural a fost anihilat în proporţie de aproape 80 % datorită soldului 

negativ al balanţei mişcării migratorii interjudeţene şi externe ce a însumat 38.039 persoane în ultimii şapte 

ani. Direcţia fluxurilor migratorii a fost către judeţele mai dezvoltate din punct de vedere economic care au 

atras în special populaţia tânără în vârstă de muncă, iar din aceasta peste 71 % o reprezintă populaţia de sex 

masculin. Numai între fluxurile migratorii cu judeţul Botoşani soldul este favorabil judeţului Vaslui, cu 

celelalte judeţe fiind negativ. Peste 81 % din populaţia care a migrat a avut ca motiv căutarea unui loc de 

muncă. Migraţia populaţiei preponderent tânără de sex masculin din judeţul Vaslui pe lângă antrenarea celor 

întreţinuţi (de regulă soţii şi copii) a mai avut şi alte consecinţe pe lângă scăderea contigentelor reproductive 

şi implicit a natalităţii. O consecinţă a fost şi schimbarea raportului dintre sexe, care deşi la naştere până la 15-

20 ani este favorabil bărbaţilor în timpul vieţii el devine favorabil femeilor cu peste 0,5 % pe ansamblul 

judeţului şi cu 1,1 % mai mare în urban din care se detaşează municipiul Huşi cu peste 1,5 % mai numeroasă 

populaţia de sex feminin. 

Acest report între sexe favorabil femeilor desigur că a influenţat şi scăderea natalităţii, chiar dacă 

fertilitatea feminină mult mai mare faţă de media pe ţară însă diminuată cantitativ prin migrare. Astfel, în 

ultimul an al perioadei de referinţă, la grupa de femei în vârstă de 20 - 24 ani a fost de 145,1 născuţi vii la 

1.000 femei, în timp ce pe ţară a fost de 109,5, iar la grupa de vârstă 24 - 29 ani în judeţ a fost de 102,2, iar pe 

ţară 73,4 născuţi vii la 1.000 femei. Consecinţa o reprezintă faptul că, dacă raportul între sexe ar fi fost mai 

echilibrat şi ar fi rămas numeric ca în primii ani de viaţă, în judeţ natalitatea ar fi fost mai ridicată, comparativ 

cu nivelul actual. Aceeaşi concluzie rezultă şi după abordarea nupţialităţii. Totuşi în perspectiva imediată, 

faptul că judeţul dispune de contingente tinere, feminine şi mult mai numeroase fiind vorba de acele 

contingente născute după anul 1967 (reamintim anul introducerii unor măsuri de creştere mai susţinută a 

populaţiei) este de aşteptat menţinerea unui nivel constant sau chiar o uşoară creştere a numărului de naşteri 

dar sigur peste media pe ţară. 
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    Fig. 1. Fertilitatea feminină 

 

 Unele consideraţii cu privire la evoluţia comportamentului demografic pe medii sociale (urban - rural) 

se impun întrucât au apărut după anul 1990 unele modificări de natură să influenţeze natalitatea. Astfel, un 

fenomen constant şi recunoscut nu numai în România dar şi în Europa şi în lume îl reprezintă faptul că fertilitatea 

şi numărul născuţilor este mai mare pe unitatea de raportare în rural faţă de urban.În judeţul Vaslui acest fenomen 

este la un nivel mai ridicat datorită ponderii mai mari (printre primele 3 judeţe) a populaţiei din mediul rural faţă de 

urban. În acest context numărul născuţilor vii se distribuie în proporţie de 30% mediului urban cu o evoluţie 

descrescătoare faţă de anul 1990. 

 Şi divorţurile au influenţat după anul 1990 reproducerea populaţiei chiar dacă a fost şi este minimă dar 

este adevărată. Există cazuri rare de copii născuţi de cupluri divorţate. Ori, acest fenomen urmare a liberalizărilor 

din legislaţia actuală a continuat să crească. Efectul a fost amplificat deoarece divorţul a intervenit preponderent 

în primii ani ai cuplurilor. În judeţul Vaslui, divorţurile la vârstele cele mai fertile reprezintă sub 50% din 

totalul divorţurilor, deci încă un factor favorabil menţinerii natalităţii la nivelurile actuale şi de ce nu, în creştere 

în judeţ, în timp ce pe ţară 68% din totalul divorţurilor este la vârstele cele mai fertile. 

 Un alt factor de influenţă a reproducerii populaţiei îl reprezintă nupţialitatea care, la rândul ei, a fost 

marcată de transformările sociale dar mai ales economice după anul 1990. Fenomenul a înregistrat după anul 1990 

scăderi mai mult decât evidente şi chiar îngrijorătoare, atât sub aspect cantitativ pe total, cât şi pe grupe de 

vârstă, cu consecinţe negative asupra evoluţiei natalităţii. Astfel, pe ţară căsătoriile au scăzut în anul 2009 faţă 

de anul 1990 cu peste 24%  în timp ce în judeţul Vaslui au scăzut doar cu aproape 20%. Aşadar, un factor 

favorabil menţinerii natalităţii şi anume celula de bază a procreării. O influenţă determinantă desigur o au 

căsătoriile din grupele de vârstă cu cel mai înalt grad de fertilitate.  

 Asamblând influenţele tuturor factorilor asupra reproducerii populaţiei, rezultă parametrii superiori în 

judeţ faţă de ţară şi de aproape două ori faţă de judeţele din vest şi sud - vest. Astfel, faţă de media pe ţară şi zonele 

menţionate, numărul născuţilor vii la 1.000 de locuitori, la 1.000 de femei de vârstă între 15 şi 49 ani, indicele brut de 

reproducere precum şi rangul mediu al născuţilor vii sunt superiori, iar unii încă o dată mai mari. 

Dacă comportamentul reproductiv al populaţiei din ultimii ani, când s-a înregistrat cel mai mic număr 

de naşteri după anul 1980 s-ar menţine neschimbat în următorii 20-30 ani, fenomenul îmbătrânirii populaţiei cu 

toate consecinţele sale în plan economic şi social s-ar accentua creând totodată şi un dezechilibru demografic între 

generaţii. 

 Aşadar, la scăderea numărului populaţiei, scăderea natalităţii şi creşterea mortalităţii din ultimii şapte 

ani se adaugă şi schimbări semnificative şi în structura pe vârste a populaţiei (tabelul nr. 1). 

 Sensul de schimbări semnificative evidenţiat în tabel este cel de scădere a ponderii populaţiei tinere şi 

de creştere a populaţiei vârstnice. Pe sexe, la grupele vârstnice avantajul numeric îl au femeile chiar dacă, la 

naştere îl aveau bărbaţii dar supramortalitatea masculină determină acest raport 
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Tabel  1 Evoluţia populaţiei pe principalele grupe de vârstă 

După; “Anuarul statistic al judeţului Vaslui”, 2009 şi” Rezultatele definitive ale recensământului 

populaţiei şi locuinţelor din 18 martie 2002”, INS, Bucureşti,2003 

Grupă de 
1990 1996 2002 

vârstă 

 

Ţară Judeţ Ţară Judeţ Ţară   Judeţ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
TOTAL 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 100.0 

0- 14ani 23.3 29.8 19.9 23.3 23,1 18,8 

15-59ani 60.9 54.3 62.3 58.5 48,6 61,8 

60 ani şi peste 15.8 15.9 17.8 18.2 27,7 19,2 

 

 Consecinţele îmbătrânirii demografice prin creşterea ponderii acestei categorii sunt multiple dar în 

primul rând asupra natalităţii urmare a încheierii perioadei de fertilitate precum şi consecinţe economice prin 

retragerea din activitate pentru pensionare. 

Concluzionând, se apreciază ca necesare unele preocupări de stimulare a natalităţii pe o bază mai largă şi 

o participare mai echitabilă la procesul de reproducere a populaţiei care să schimbe sensul actualei evoluţii, în 

scădere a populaţiei judeţului Vaslui. În profil regional se pune problema armonizării raportului dintre 

dezvoltarea economică şi urbană, o corelare mai strânsă între potenţialul demografic mai mare şi cel economic, 

mai puţin dezvoltat al acestei zone. 
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ÎNVĂŢAREA INTEGRATĂ A DISCIPLINELOR „COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ” ŞI 

„LIMBA ŞI LITERATURA ROMÂNĂ” 

 

PROFESOR ÎNV. PRIMAR, DRINC FLORINA RALUCA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CURĂŢELE 

 

     Disciplina de învăţământ cuprinde o cantitate de cunoştinţe care aparţin unei ştiinţe şi care se învaţă de către 

cei cuprinşi în procesul educaţional, adică elevii. De aici decurg şi condiţiile ca aceste cunoştinţe să le fie 

accesibile celor care învaţă şi să existe o persoană, dascălul, care să-i înveţe pe elevi şi care trebuie să 

stăpânească aceste cunoştinţe, să posede abilităţi cu privire la transmiterea şi operaţionalizarea lor, să 

demostreze atitudini pozitive faţă de procesul educaţional, să fie preocupat de promovarea valorilor înalte în 

cadrul procesului, iar procesul să se desfăşoare organizat şi într-un ambient plăcut. 

     Studiul acestor discipline a dus la descoperirea aşa-ziselor „discipline vecine” cu care, sprijinindu-se 

reciproc în procesul învăţării, dezvoltă relaţii între ele, ducând astfel la necesitatea curriculumului integrat. La 

început, de la curriculumul structurat pe criteriul disciplinelor, s-a trecut la învăţarea bazată pe investigaţie şi 

descoperire şi s-a ajuns la învăţarea de tip experimental, focalizată pe rezolvarea unor probleme specifice vieţii 

de zi cu zi. Acest aspect duce la integrare pentru că în practica învăţării de tip experimental nu rămâi cantonat 

într-o disciplină, deoarece „viaţa nu este împărţită pe discipline” (Mofet. apd Burke, 1999, p. 32) şi realităţile 

ei pot fi înţelese apelând la cunoştinţe, abilităţi, metode, proceduri etc.  

     Vorbind despre semnificaţia conceptului de integrare, Lucian Ciolan face următoarele precizări: „...prin 

integrare se înţelege acţiunea de a face să interrelaţioneze diverse elemente pentru a construi un tot armonios, 

de nivel superior, integrarea părţilor duce la un rezultat care depăşeşte suma acestor părţi...” 

     La disciplinele „Comunicare în limba română” şi „Limba şi literatura română” este posibilă practicarea 

integrării intradisciplinare, adică folosirea cunoştinţelor de limbă în lecţiile de comunicare şi de literatură şi 

invers, studierea şi aplicarea cunoştinţelor de limbă în comunicare sau pentru înţelegerea textului literar. 

Abordarea predării integrate este uşor de realizat în învăţământul primar, unde la o clasă predă un singur cadru 

didactic care este abilitat să abordeze toate discilplinele. Înainte de a se dezvolta conceptul de „predare 

integrată”, aceste discipline aveau în componenţă mai multe subdiscipline: citire, scriere, dezvoltarea vorbirii, 

compunere, lectură, dar noul curriculum îndeamnă dascălii să abordeze disciplinele într-o manieră integrată, 

acest lucru fiind benefic elevilor. 

     În exerciţiile de comunicare desfăşurate la clasa pregătitoare, I şi a II- a, se integrează şi cunoştinţele de 

fonetică şi ortopedie prevăzute de programe, pentru conştientizarea pronunţiei corecte şi a scrierii corecte. 

Predarea integrată a acestor discilpline, creează condiţii pentru activităţi variate, atractive, iar planificarea 

calendaristică se realizează şi ea, după acelaşi principiu. 

     Aria curriculară „Limbă şi comunicare” reuneşte disciplinele din domeniul filologic care aplică în predare 

modelul comunicativ funcţional. Disciplinele organizate pe arii curriculare au o abordare didactică centrată pe 

competenţe, dacă predarea lor se realizează integrat, deoarece unele competenţe nu se formează doar prin 

studiul unei discipline, ci prin învăţarea integrată a acestora. Predarea integrată a disciplinelor din acestă arie 

curriculară, conduce la evitarea repetărilor de informaţii în predarea-învăţarea-evaluarea disciplinelor, la 

întărirea legăturilor dintre disciplinele înrudite, la asigurarea unei învăţări coerente, la realizarea de transferuri 

de concepte şi proceduri didactice, dar şi la conceperea unui obiect de studiu ca parte a unui sistem de formare. 

În procesul de învăţământ actual, nu se mai pot păstra ziduri înalte între discipline, trebuie evidenţiate şi puse 
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în valoare relaţiile dintre ele, putând astfel să se creeze condiţii pentru transferul de cunoştinţe şi folosirea lor 

în rewzolvarea sarcinilor didactice, implicit în formarea de abilităţi. 

     Structurarea curriculumului pe arii curriculare reprezintă o schimbare fundamentală la nivelul studiului 

disciplinelor de învăţământ şi, implicit, al comunicării în limba română şi al limbii şi literaturii române. În 

lucrarea Didactica ariei curriculare „Limbă şi comunicare” a Ligiei Sarivan şi a lui Matei Cerkez, se regăsesc 

dominantele noului curriculum: 

• Recurgerea la modelul comunicativ-funcţional, conform căruia comunicarea este un domeniu complex 

care înglobează procesele de receptare a mesajului oral şi a celui scris, precum şi cele de exprimare 

orală şi scrisă; 

• Definirea domeniilor disciplinei exclusiv în termeni de capacităţi: receptarea mesajului oral şi scris , 

exprimarea orală şi scrisă; 

• Prezentarea comunicării în calitatea sa de competenţă umană fundamentală; 

• Reechilibrarea ponderii acordate exprimării orale faţă de cea scrisă, precum şi proceselor de producere 

a unor mesaje proprii faţă de cele de receptare a mesajelor; 

• Centrarea obiectivelor pe formarea de capacităţi proprii folosirii limbii în contexte concrete de 

comunicare; 

• Conectarea studiului limbii la realităţile comunicării cotidiene; 

• Punerea accentului pe învăţarea procedurală. 

     Concluzia pe care o putem trage, este că se pot face legături şi transferuri între toate disciplinele din aria 

curriculară „Limbă şi comunicare”, că este important să depunem cu toţii eforturi pentru a desfiinţa barierele 

dintre discipline şi a transfera de la o disciplină sau alta, ceea ce se poate folosi şi la disciplina pe care o predăm 

fiecare. 
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SUSȚINEREA PARTICIPĂRII COPIILOR DIN MEDII DEFAVORIZATE 

LA O EDUCAȚIE DE CALITATE 

         

Profesor Bindea Adriana-Anamaria 

        Școala Gimnazială DACIA – Oradea 

 

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în 

România, numai o treime dintre copiii defavorizaţi termină şcoala generală. Când părinții lor se luptă pentru 

traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunități reale și acces continuu la educație, 

mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți în dificultate, care nu-și vor putea susține familia. 

Pentru ca un copil sau un tânăr să aibă acces la educație de calitate este nevoie de implicarea tuturor 

membrilor comunității pentru a crea un mediu propice învățării, unde visurile sunt încurajate și oportunitățile 

oferite celor care au nevoie de ajutor. 

În România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

gospodăriile de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie. Acelaşi 

studiu, referindu-se la relaţia dintre condiţiile de viaţă ale copiilor din România şi educaţie, a ajuns la concluzia 

că, în ultimii ani, asistăm la o tendinţă de accentuare a polarizării educaţionale, între o parte însemnată din 

populaţia de copii care finalizează doar nivelul obligatoriu de învăţământ, fără perspective reale de integrare 

socioprofesională, şi cealaltă parte, mult mai restrânsă, care parcurge toate nivelurile de învăţământ creându-

şi astfel şanse ridicate de integrare socioprofesională.  

Una dintre măsurile considerate a avea cea mai mare eficienţă în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale 

copiilor şi nu numai o constituie facilitarea accesului la educaţie pentru toţi, indiferent de particularităţile 

psihofizice, socioeconomice şi familiale, etnie, sex, religie etc. 

Fiecare copil are dreptul la educație dar mulți copii din medii dezavantajate abandonează școala. 

Abandonul şcolar este determinat de factori ca: lipsa resurselor financiare şi materiale ale părinţilor, importanţa 

scăzută acordată educaţiei copiilor şi susţinerii lor în urmarea cursurilor şcolare. 

Abandonul şcolar constă în decizia de a întrerupe parcursul şcolar, înainte de finalizarea unui anumit 

nivel de învăţământ. 

Se dorește, bineînțeles, diminuarea și chiar eradicarea fenomenului de abandon școlar. Pentru asta este 

nevoie de consilierea copiilor, dar și a părinților din medii defavorizate. Copiii de vârstă școlară resimt nu doar 

lipsurile materiale, ci și nevoia unui timp de calitate petrecut cu părinții.  

Acum, că avem parte de școala online a crescut numărul elevilor care nu au acces la o școală de calitate 

pentru că doar o parte din copii sunt favorizați și pot duce mai departe școala. Mulți copii nu au cum să aibă 

acces la școala online, trăind în case unde nu există Internet, tablete sau smartphone-uri, sau chiar curent 

electric.  

În familiile din care provin este dificilă chiar și asigurarea necesarului pentru traiul zilnic. Mulți dintre 

părinții acestor copii au rămas fără serviciu sau nu își mai pot găsi unul în această perioadă. Se fac foarte puține 

lucruri în acest sens, pentru că atât de mari sunt problemele generale care ne lovesc din toate părțile, încât ei, 

care rămân pe la margini de orașe, prin cartiere sărace și ne lasă în pace, sunt neauziți, nevăzuți și, prin urmare, 

nici resursele care le sunt alocate nu sunt semnificative. Încălțăminte nu au în comunitățile marginalizate, 

accesul la apă este extrem de restricționat pentru că multe dintre locurile acestea nu au branșamente la apă, 

la curent electric. 

Educația multor copii vulnerabili a stat pe loc în aceste condiții de pandemie cu școală online. Sunt 

copii care în cel mai bun caz împart o tabletă cu ceilalți frați ai lor. Criza sanitară și lipsa unor servicii sociale 

de calitate i-a alungat din băncile unde aveau dreptul să fie. Cea mai cumplită pandemie e cea numită sărăcie. 

Doar copiii care trăiesc în familii cel puțin medii ca venituri, pot să aibă școală online. Și totuși, nu ne 

putem permite ca o parte a acestei generații de copii să rămână în urmă cu educația. 

Spre multe dintre aceste familii se pot duce din donațiile noastre, ale celor care nu suntem în situația 

lor, alimente de bază: făină, ulei, cartofi, cu care ei să poată să își facă măcar de mâncare.  
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Dacă copiii aceștia vor fi educați, va fi mai bine și pentru noi. Ne va fi tuturor mai bine, ca popor, ca 

țară. La nivelul profesorilor diriginți, a învățătorilor și al altor cadre didactice, pot fi elaborate proiecte didactice 

de suținere a copiilor vulnerabili.  

Câteva exemple în acest sens: proiecte didactice pentru suținere și progres pentru elevii cu rezultate 

școlare scăzute și absenteism; proiecte didactice pentru suținere și progres pentru elevii cu părinții plecați la 

lucru în străinătate; proiecte didactice pentru suținere și progres pentru elevii cu CES, care manifestă conduite 

agresive și violente.  

Participarea la activități de educație nonformală se asociază cu creșterea motivației pentru învățare, cu 

o rată mai mare de frecvență a cursurilor și cu o scădere a ratei abandonului școlar. Se pot organiza astfel 

concursuri, excursii, vizite, competiții, cluburi, jocuri apelând și la ajutorul diferitelor fundații caritabile. 

Există atâta sărăcie pentru unii copii din țara noastră, încât dacă sunt puși să scrie o scrisoare către 

Moș Crăciun citești în rândurile lor că cer bocanci și palton, pentru că acești copii nu au cu ce să se încalțe și 

nu au cu ce să se îmbrace, provin din familii dezorganizate, monoparentale, sau sunt copii abandonați și lăsați 

în grija bunicilor. Există copii care nu au ieșit niciodată din satul lor. 

Este necesar să devenim noi adulții oameni mai buni, mai responsabili pentru a transforma lumea din 

jurul nostru într-o lume mai bună. 

Fiecare elev este unic şi valoros ca potenţial educational și fiecare elev poate învăţa şi progresa în 

şcoală, dacă există interes în această direcție și se lucrează cu sufletul. 

Cu ocazia sărbătorilor de iarnă școala noastră a făcut parte dintr-un proiect umanitar organizat de  

Asociația Miros de Cer, numit "Zâmbetul din cadou" cu scopul de a aduce un strop de bucurie acestor copii 

defavorizați din țară, să le  facem sărbătorile mai frumoase. Cadrele didactice ale școlii împreună cu elevii și 

părinții acestora au împachetat cadouri cu hăinuțe, încălțăminte, jucării, rechizite, dulciuri care să ajungă în 

țară, la cât mai mulți copii. 

Cerul rămâne deschis pentru fapte bune, s-au bucurat mii de copii și ne-am bucurat și noi, adulții, de 

bucuria oferită sufletului lor. Le-am simțit  bucuria pe care o aveau atunci când deschideau o pungă cu dulciuri 

sau când găseau o jucărie sau o hăinuță. 

Învățământul românesc are nevoie de resurse. E nevoie de fonduri, e nevoie de implicare din partea 

autorităților, e nevoie de, probabil, schimbări în cadrul legislativ, în sistemul de învățământ. Dar, dincolo de 

toate lucrurile acestea, e nevoie de o colaborare a tuturor celor implicați: autorități, sponsori, organizații, 

părinți, profesori. E foarte greu să aștepți să facă altcineva.  

Cred că fiecare dintre noi trebuie să facă un pic mai mult decât ceea se așteaptă de la noi. Noi profesorii 

ne putem implica în activități de voluntariat, în organizarea de evenimente de strângere de fonduri etc. Cred 

că este vorba de colaborare. Cred că asta este soluția. 
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De ce ajung tinerii să abandoneze școala? 

 

Prof. Alina Bidireanu 

Colegiul Economic ,,Ion Ghica” Târgoviște 

 

 

Abandonul şcolar reprezintă părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înainte de a obţine o calificare sau o pregătire profesională completă sau înaintea încheierii actului de studii 

început. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană.  Pentru 

a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem câteva cauze: 

✓ Școlile din zonele defavorizate  sunt caracterizate de sărăcie, izolare şi lipsa oportunităților de succes socio-

profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, interes mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri 

la oamenii mai avuți din satele respective. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin 

economic, prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi 

susceptibilă față de instituțiile formale. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile 

părinților de a oferi copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  

copiilor  prin muncă de către părinți. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile 

spre şcolile din asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea 

unei infrastructuri  care să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea hranei  pentru  elevi  care au 

domiciliul la distanțe mari de şcoala.  

✓ Cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-cultural de proveniență al elevilor 

este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita sau eşecul şcolar şi  profesional  al  elevului.  Este  

foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri în care părinţii încurajează să 

încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. Ca forme principale de manifestare a 

deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi comportamental: fuga de la 

şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, toxicomania,  copiatul  şi  

suicidul.  Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate 

în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în prevenirea abandonurilor.  

✓ Climatul familial are un rol decisiv în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora 

sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. Emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai 

tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care 

se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor 

✓ Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, lipsa unui 

sistem de protecție socială eficient, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc 

la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

✓ Factori de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) dețin un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

✓ Cercul de prieteni sau anturajul negativ influențează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din 

copilărie astfel dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de aobține obiecte, haine 

sau mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala.  

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de comportament, această conduit nefastă este 

considerată deosebit de gravă. Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională 

indispensabilă integrării socio-economice, nici atitudinea morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte 

şi celui de cetățean  al  unei  comunități.  În al  doilea  rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala 
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sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care 

depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Școala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în 

ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine, atât copiii, cât si elevii nu mai consideră 

şcoala un viitor. Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, 

de responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte 

şi să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar 

încearcă să-i determine pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, 

abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte 

strânsă cu membrii familiei. 
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  Elemente ce pot contribui la reducerea abandonului școlar 

Prof. Bidireanu Florin-Valentin 

Școala Gimnazială ,,Candiano Popescu” Ploiești 

 

În prea multe cazuri tinerii renunţă la educaţie sau formare din motive care ar fi putut fi prevenite. Școala 

are rolul de a identifica acei elevi care, datorită unor influențe de natură economică, culturală, socială, 

medicală, riscă să abandoneze școala, la un moment dat. Cu privire la factorii de natură individuală sau 

familială, școala nu îi  poate influența, însă poate găsi soluții care să ofere șanse egale tuturor copiilor. 

Numeroase studii abordează problematica abandonului școlar cât și elementele ce pot contribui la reducerea 

acestuia. În opinia autorilor Doll, Eslami, Walters (2013), printre factorii principali implementați la nivelul 

școlii, care ar putea duce la diminuarea sau reducerea abandonului școlar, se numără : 

• să diversifice și să facă mai atractive activitățile școlare; 

• să organizeze activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

• să evite supraîncarcarea școlară;  

• exigențele școlare să fie rezonabile;  

• să stabilească și aplice un program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de probleme;  

• să existe comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev;  

• să evite constituirea unei elite, ceilalți fiind marginalizați; oferta școlară să fie compatibilă cu 

trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor;  

• sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al copilului, 

să nu devalorizeze imaginea copilului; 

•  să nu mai promoveze relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor;  

• disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă;  

• să evite practicile educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante;  

• sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; să existe o dotare materială adecvată în școală; 

• programe de consiliere pentru părinți;  

• colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

Prin elementele menționate mai sus se arată de fapt, că abandonul școlar este punctual culminant al unui 

proces pe parcursul căruia elevul, din diferite motive, se îndepărtează tot mai mult de școală și în cele din urmă 

o părăsește. Copiii trebuie monitorizați încă de la începutul școlarizării, astfel încât să se poată prevedea și 

preveni tendința de abandon școlar. Copilul are nevoie de suport emoțional susținut, de siguranță și de 

apartenență la grup. Orice dezechilibru al stării emoționale a copilului îl dezorientează și îl 

descurajează atunci când trebuie să depună un efort semnificativ în ceea ce privește activitățile 

școlare. Un copil care resimte un disconfort în plan fizic, psihic sau emoțional poate manifesta, la un 

moment dat, tendința de a abandona școala. Pentru fiecare copil, părintele sau persoana în grija căruia se 

află copilul sunt primii „profesori”. Adulții care îngrijesc copilul trebuie să știe că prin implicarea în educația 

și formarea copilului pun bazele de care acesta are nevoie pentru a se dezvolta și a-și construi un viitor de 

succes. De aceea, pentru prevenirea sau reducerea ratei abandonului şcolar trebuie lucrat atât cu elevul cât şi 

cu familia şi școala. 

În opinia autorilor Doll, Eslami, Walters (2013), familia poate contribui la reducerea ratei de abandon 

școlar prin: 

• asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu 

mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului, a 

materialelor educaționale necesare);  

• asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

• crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu scopul 

de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să le urmeze;  
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• control parental direct și activ în viața copiilor;  

• modificarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la mediul 

înconjurător al copilului;  

• atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia;  

• control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

• acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

• prezența părintelui/părinților în viața copilului. 
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ABANDONUL ȘCOLAR – UN PERICOL CE POATE FI ÎNLĂTURAT 

                                                                                                                       

                                                                            Prof.înv.primar CÎMPEANU LARISA ROXANA  

                                                                                                                       Liceul ”Sextil Pușcariu”, Bran  

     Abandonul școlar a fost și este una dintre cele mai serioase probleme cu care se confruntă țara noastră.  

     Condițiile de sărăcie cu care se confruntă unele familii, dezinteresul față de educație al părinților, lipsa 

motivației copiilor pentru școală, plecarea părinților la muncă în străinătate, exploatarea copiilor la muncă, 

anturajul, insubordonarea față de regulile și normele școlare, absenteismul excesiv, neimplicarea cadrelor 

didactice care observă copiii în situație de risc de abandon școlar, neimplicarea comunității locale, probleme 

legate de infrastructură, infrastructura redusă, lipsa mijloacelor de transport școlar etc., pot fi o parte dintre 

cauzele acestei probleme.    

    Conform studiilor, în Europa, România este depășită doar de Malta și Spania în ceea ce privește rata 

abandonului școlar. La nivelul Uniunii Europene, România se află în continuare, îndiferent de măsurile 

adoptate până la acest moment, în fruntea clasamentului la abandonul școlar cu o rată a 

abandonului de 18,5% la nivelul anului 2016 fiind depășiți la distanță mică doar de Malta 19,6% și Spania 

19%. România este, de asemenea, singurul stat unde acest indicator crește în fiecare an, în comparație cu 

celelalte state ale Uniunii Europene. În țara noastră, 2 din 10 copii ajung să abandoneze școala  în timp ce, în 

mediul rural, situația este și mai gravă pentru că jumătate din copii de la țară renunță la studii înainte de a le 

finaliza.  

    Părăsirea timpurie a școlii este o formă gravă de abandon școlar, care duce la excluziunea socială și eșec în 

găsirea unui loc de muncă. În Europa, doar 1 din 10 locuri de muncă este ocupat de persoane care au 

abandonat timpuriu școala.  

Copilul care abandonează școala poate fi descris astfel: 

• îi lipsește motivația școlară; 

• are dificultăți de învățare; 

• are o rată a absenteismului mare; 

• are rezultate școlare slabe; 

• are imagine de sine scăzută; 

• este izolat față de colegi; 

• îi lipsesc achizițiile în zona autocunoașterii; 

• este incapabil să se adapteze la mediul școlar; 

• are o lipsă reală a unui suport școlar; 

• manifestă dezechilibru emoțional survenit în urma absenței părinților de acasă sau a lipsei unui 

control parental; 

• cerințe educaționale speciale; 

• stare de sănătate precară; 

• manifestă comportamente deviante (agresivitate fizică și verbală, tendința de vagabondaj, vandalism, 

consum de tutun, alcool sau alte substanțe interzise); 

• provine din medii sociale sărace; 

• nefrecventarea gradiniței; 

• lipsa unui model educațional din familie. 

Familia poate ajuta copiii în prevenirea abandonului școlar prn diferite mijloace, precum :  

• asigurarea unor condiţii socio-economice cât mai bune (asigurarea hranei zilnice şi a pacheţelului cu 

mâncare pentru şcoală, a îmbrăcămintei şi încălţămintei, a condiţiilor locative necesare studiului, a 

materialelor educaționale necesare); 
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• asigurarea unei echilibru emoțional, a sentimentului de apartenență și sprijin necondiționat; 

• crearea unui climat familial adecvat, asigurarea unui mediu favorabil dezvoltării şi învăţării, cu 

scopul de a pregăti copilul pentru existenţa independentă și viața de adult dându-i repere pe care să le 

urmeze; 

• schimbarea mentalității vis-a-vis de acţiunile şi nevoile sociale, de modalitatea de raportare la mediul 

înconjurător al copilului; 

• atitudine pozitivă a adulților din apropierea copilului față de educația acestuia; 

• control parental direct și activ în viața copiilor; 

• limitarea prestării unor activități lucrative în gospodarie sau în afara acesteia; 

• control asupra activităţii copiilor în timpul liber; 

• acordarea ajutorului la învăţătură din partea părinţilor/tutorilor să fie cât mai mare; 

• prezența părintelui/părinților în viața copilului. 

 

Școala poate identifica riscurile de abandon școlar și poate interveni prin diferite mijloace:  

• evitarea supraîncărcării școlare; 

• diversificarea activităților școlare; 

• organizarea de activități extrașcolare menite să atragă elevii; 

• stabilirea și aplicarea unui program de recuperare a materiei școlare pentru elevii cu astfel de 

probleme; 

• comunicare asertivă și eficientă cadru didactic-elev; 

• evitarea constituirii unei elite, ceilalți fiind marginalizați; 

• oferta școlară să fie compatibilă cu trebuințele, interesele și aspirațiile elevilor; 

• exigențele școlare să fie rezonabile; 

• sistemul de evaluare să nu fie unul subiectiv, ci unul individualizat, adaptat nivelului real al 

copilului, să nu devalorizeze imaginea copilului; 

• evitarea promovării de relații pedagogice bazate exclusiv pe autoritatea profesorilor; 

• disciplina școlară să nu fie nici excesiv de permisivă, nici excesiv de rigidă; 

• evitarea practicilor educative percepute de elevi ca fiind nedrepte, frustrante; 

• sisemul școlar să fie adecvat la cerințele sociale actuale; 

• dotare materială adecvată în școală; 

• programe de consiliere pentru părinți; 

• colaborarea cu toate autoritățile comunității locale, inclusiv cu ONG-uri 

 

     O colaborare strânsă între școală-familie-comunitate, poate ajuta la diminuarea acestui fenomen care ia o 

amploare deosebită de la an la an. Responsabilizarea semenilor noștri ține de fiecare dintre noi și are un 

impact nemăsurabil pentru următoarele generații.  
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O faptă bună în fiecare zi 

Voluntariatul, între coașterea semenilor și autocunoaștere 

 

Prof. înv. primar Udrea Elena-Ramona 

Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

 

Voluntariatul poate fi privit din mai multe perspective, în funcție de fiecare dintre persoanele ce în 

întâlnesc. În ciuda definițiilor date nu există una care să fie perfecta, termenul de “voluntariat” fiind unul 

foarte vast, cuprinzător și, în aceleși timp, plin de semnificație. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:[1] 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit (ONG). Cele mai multe organizații 

de acest tip sunt cele de, și pentru tineret. Acestora li se alătură organizațiile non profit pentru bătrâni, 

animale, natură, și multe altele.  

Prof. Univ. Nunzio Galantino, în cadrul unei conferințe de presă, afirma următoarele: „În activitatea 

de voluntariat, persoana care o întreprinde investeşte în folosul celorlalţi inteligenţa, talentul, timpul său, 

proiectele sale, fără a aştepta însă nimic în schimb. Trebuie să adăugăm imediat la ceea ce am spus, ca o 

caracteristică a acţiunii voluntarului, aceasta nu se măsoară atât prin timpul, implicarea şi bunăvoinţa sa, cât 

prin aspectul de gratuitate menţinut constant în timp. Există trei termeni care pot sintetiza sensul şi activitatea 

voluntarului: TIMP – A DARUI – APROAPELE.”  

Așadar, voluntariatul este despre bunăvoință, despre iubirea față de aproape, compașiune, empatie, 

este despre dăruirea trup și suflet cauzei pentru care luptăm, fără a aștepta vreo răsplată în schimb, altfel 

valoarea acestui minunat cuvânt va dispărea. Cea mai de preț răsplată rămâne, în fond, bucuria lucrului bine 

făcut, bucurie ce dăinuie atât în sufletele ce le ajutăm, cât și în sufletele noastre. 

Ascultându-i pe cei din jur, aflându-le povestea, necazurile și bucuriile, ne redescoperim. Aflăm, de 

multe ori fără să vrem, că durerea celor din jur poate deveni ușor durerea noastră, bucuriile lor, bucuria 

noastră, aflăm că în noi stă puterea schimbării, că suntem mai sensibili sau mai puternici decât am crezut 

vreodată că am putea fi, descoperin sentimente care ne pot încerca greu însă, care se pot schimba din rău în 

bine, care cu siguranță ne vor ajuta să ne dezvoltăm un caracter frumos. Voluntariatul este despre noi și 

despre cei din jur, despre cunoașterea semenilor și autocunoaștere. 

 Voluntariatul a fost și rămâne cea mai complexă metodă de dezvoltare armonioasa a 

oamenilor. Lucrurile pe care le poți învăța în cadrul unui curs  sau citind un manual sunt, de celele mai multe 

ori,  limitate. Studiile arată că implicarea civică ne expune la situații, probleme și idei noi astfel, experiența 

de viață capătăt cu totul și cu totul altă semnificație. Rezultatul este acela că oamenii care fac voluntariat simt 

că au dobândit mai multă putere ca cetățeni, ca oameni în urma desfășurării unei activități de voluntariat. 

Aparte de sentimentul civil insuflat de voluntariat, aceste actiuni caritabile sunt un extraordinar mod 

de a cunoaște oameni cu preocupări comune și de a ne face noi relații, de a stabili noi legături. Aceste ocazii 

ne pot deschide uși către noi pasiuni și chiar către o nouă carieră. Căci, redescoperirea sinelui ne poate 

propulsa pe  o altă cale decât cea pe care pășeam anterior. Pașii noștri o pot lua, în sfârșit, pe cărări pe care 

nu bănuiam vreodată că vor ajunge iar surpriza va fi aceea că abia acum am ajuns să ne simțim cu adevărat 

impliniți. 

Desfășurarea actelor de caritate  sunt stâns legate de calitatea de afi om. Prin voluntariat putem 

deprinne abilități importante, pe care le putem aplica în aproape orice domeniu. Timpul pe care îl petrecem 

făcând astefl de acte ne ajută să ne dezvoltăm abilitatea de a rezolva probleme, de a planifica proiecte și toate 

calitățile necesare pentru a munci în echipă. Iar dacă ajungem în postura de lider al proiectului, vom învăța și 

cum să influențăm oamenii și să-i inspirăm să muncească pentru o cauză ce le oferă doar satisfacție 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat#cite_note-1
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emoțională dar care, până la urmă, rămâne cea mai de preț. Activitățile ce sparg tiparul rutinei noastre zilnice 

ne deconectează și ne oferă acel element unic, inedit, iar distracția se dublează atunci când o faci cot la cot cu 

oameni cu care împărtășești pasiuni comune, sentimente curate.  

Numeroase studii demonstrează că voluntariatul poate avea un impact pozitiv asupra sănătății 

noastre fizice și psihice. Descoperim, iată, și beneficii de natură fizică, nu doar spirituale, emoționale. Pe 

principiul “Minte sănătoasă, în corp sănătos”, voluntariatul atrage din ce în ce mai mulți adepți. 

„Nu pot, nu am timp”. Aceste vorbe răsună foarte des în casele noastre și în cei din jur. Știu că de 

multe ori ne amăgim că nu putem ajuta pe nimeni pentru că nu avem nici noi. Auzim foarte des afirmații 

precum” numai cei cu o situație financiară foarte bună pot ajuta, doar ei. Când vom avea și noi mai mulți 

bani abia atunci ne putem îndrepta atenția spre alții.”. E greșit, total greșit să credem că ne trebuie mult. Se 

poate și cu puțin, se poate și fără bani. Este nevoie doar de voință, determinare. Majoritatea oamenilor ce fac 

voluntariat provin din medii defavorizate sau ei înșiși sunt cei care au trecut, la rândul lor, prin situații 

neplăcute, sunt cei care știu cu adevărat ce înseamnă să nu poți, să nu ai, dar care, în același timp, au răzbit și 

astăzi sunt mai detrminați ca oricând să ajute. Dacă ei pot, putem și noi. Știați că, comportamentele altruiste 

eliberează oxitocina, hormon care ne face să ne simțim mai conectați cu noi înșine și cu cei din jur? Suntem 

mai fericiți datorită faptului că suntem mai buni și suntem mai buni datorită faptului că suntem fericiți. 

Încheiem articolul cu o întrebare ce vă invită spre cugetare. Oare, dacă măcar jumătate dintre 

oamenii care ar afla adevărata semnificație a cuvântului “VOLUNTRIAT” s-ar implica în activități de 

caritate, lumea ar deveni un loc mai bun, am putea face o faptă bună în fiecare zi? 
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ATUNCI CÂND EŞTI VOLUNTAR… 

 

Prof. Moisă Loreta 

Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Oneşti 

 

Voluntariatul, pentru cele mai multe persoane, înseamnă o activitate de interes public desfăşurată din 

proprie iniţiativă în domenii cum  ar fi asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, în domeniul 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de 

protecţie a mediului, social şi comunitar, după cum este menţionat şi în Legea Voluntariatului. Dar eu cred că 

este mai mult de atât. Este dovada cea mai bună că există oameni cărora le pasă de semenii lor, de ceea ce se 

întâmplă în jur. 

Dicţionarul explicativ al limbii române, ne dă definiţia voluntariatului ca fiind o activitate desfășurată  

în  folosul  altor  persoane sau al societății, fără a urmări un câștig material.   

 În perioada comunistă, a fi voluntar însemna a participa la o activitate obligatorie care purta numele 

de „muncă patriotică”.  După 1990, organizaţiile nonguvernamentale au început să implice încet-încet voluntari 

în activităţi. Mai întâi, organizaţiile internaţionale ca Peace  Corps (al cărui moto este „Make the most of your 

world”),  Voluntary Service Overseas, au trimis voluntari străini în România. Altele, cu filiale în Romania 

(World Vision, Habitat for Humanity) au împărtăşit din experienţa lor şi au iniţiat şi format personal din ţara 

noastră în managementul voluntarilor. Treptat, diferiţi finanţatori au început să sprijine proiecte care au inclus 

componente de voluntariat (Fundaţia Principesa Margareta, Fundaţia pentru o Societate Deschisa). Mai târziu 

au apărut primele centre de voluntariat cu sprijinul Uniunii Europene, apoi unele şi-au schimbat statutul şi au 

devenit centre de voluntariat independent în Romania. Următorii ani au constituit model în această direcţie 

pentru toată ţara, extinzându-se exemplele bune şi fiind de la sine înţeles urmate.  

 În anul 2001, an declarat de către Naţiunile Unite  ca fiind Anul Internaţional al Voluntariatului, în 

România erau foarte mulţi voluntari, dornici de fapte bune şi măreţe şi totodată conştienţi de importanţa muncii 

lor. Drept urmare s-a constituit o Reţea Natională a Centrelor de Voluntariat pe teritoriul ţării noastre. În cadrul 

forumului naţional al organizaţiilor neguvernamentale s-a fondat Comitetul Naţional pentru Celebrarea Anului 

Internaţional al Voluntarilor şi, ca urmare, a avut loc prima Conferinţă Naţionala cu privire la Voluntariat, 

eveniment desfăşurat la Cluj-Napoca, urmată de organizarea primei Gale de decernare a premiilor pentru 

implicarea în comunitate. Cu această ocazie s-a adoptat şi legea voluntariatului.  

 Acum nu mai este o problemă de convingere pentru a deveni voluntar. Tinerii, copiii, şi nu numai, 

doresc să ajute, să contribuie la bunul mers al comunităţilor în care trăiesc şi sunt conştienţi de misiunea pentru 

viitor. În fiecare comunitate activează cel puţin o asociaţie de voluntariat, o asociaţie nonprofit locală şi multe 

altele din diferite colţuri ale ţării şi lumii. Toţi au un singur scop: să fie mai bine, lumea în care trăim să fie un 

loc mai bun şi mai sigur.  

 Mulţi ştiu că să fii voluntar înseamnă să oferi timpul, energia şi abilităţile unei organizaţii caritabile, 

fără a avea aşteptări financiare. Există însă condiţii la care cel care aspiră să devină voluntar trebuie să se 

aştepte. Să fii voluntar înseamnă să ştii foarte bine ceea ce vrei, ceea ce vei face şi de aceea centrele care 

lucreaza cu voluntari trebuie să transmită clar acestor persoane  scopul activităţilor pe care le vor desfăşura, 

înainte de a se înscrie. Sună foarte frumos titlul de voluntar şi se vede bine în CV.  Dar nu toată lume poate să 

acceadă la el. Voluntarul poate lucra în timpul liber sau se poate angaja ca voluntar. Este bine să se ştie dinainte 

ce va face şi cu cine va lucra. Comitetele de organizare şi conducere a  activităţilor, în virtutea experienţelor 

anterioare,  vor vedea dacă aspirantul se va încadra în colectivul de lucru, care activitate de voluntariat î se 

potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu va desfăşura munca: protecţia mediului, asistenţă publică, consiliere 

profesională, ajutorarea copiilor cu diferite probleme, strângerea de fonduri, ajutorarea persoanelor în vârstă, 

ajutorarea celor fără adăpost. 

 Pe de altă parte, aspirantul are nevoie  să se gândească bine dacă organizaţia aleasă i se potriveşte, 

dacă va avea timpul necesar la dispoziţia activităţilor la care urmează să participe, dacă îi convin aceste 
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activităţi, dacă îi place şi poate să lucreze singur sau în echipă şi e nevoie să se gândească foarte bine înainte 

dacă are vreo reţinere în a cunoaşte echipa, mediul de lucru şi atmosfera.  

  Voluntar înseamnă şi să ai multă voinţă pentru comunitatea în care trăieşti şi te dezvolţi. A fi voluntar 

înseamnă  mult devotament şi dorinţă mare pentru îndeplinirea sarcinilor. Este foarte important ca programul 

stabilit să fie respectat, să nu existe sustrageri de la ceea ce trebuie dus la bun sfârşit. Este extrem de important 

ca sarcinile să fie agreate de comun acord la bun început şi nu fiecare să acţioneze independent.  Orice decizie 

este bine să se ia în urma consultării cu ceilalţi voluntari, pentru a nu se crea haos şi a se pierde din vedere 

scopul acţiunilor. 

 Ca o concluzie, a fi voluntar înseamnă să îţi pese de ce se întâmplă cu ceilalţi, de tot ceea ce este în 

jurul tău, să îţi doreşti să faci ceva pentru oamenii de lângă tine, şi nu numai, fără a se şti că tu eşti în spatele 

faptei bune, să te simţi împlinit că ai reuşit să aduci zâmbetul, fie şi numai pentru o clipă, pe chipul cuiva. 
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O faptă bună în fiecare zi 

Voluntariatul, între coașterea semenilor și autocunoaștere 
 

Prof. înv. primar Udrea Elena-Ramona 

Școala Gimnazială ”Anton Pann”, Rm. Vâlcea 

 

Voluntariatul poate fi privit din mai multe perspective, în funcție de fiecare dintre persoanele ce în 

întâlnesc. În ciuda definițiilor date nu există una care să fie perfecta, termenul de “voluntariat” fiind unul 

foarte vast, cuprinzător și, în aceleși timp, plin de semnificație. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:[1] 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit (ONG). Cele mai multe organizații 

de acest tip sunt cele de, și pentru tineret. Acestora li se alătură organizațiile non profit pentru bătrâni, 

animale, natură, și multe altele.  

Prof. Univ. Nunzio Galantino, în cadrul unei conferințe de presă, afirma următoarele: „În activitatea 

de voluntariat, persoana care o întreprinde investeşte în folosul celorlalţi inteligenţa, talentul, timpul său, 

proiectele sale, fără a aştepta însă nimic în schimb. Trebuie să adăugăm imediat la ceea ce am spus, ca o 

caracteristică a acţiunii voluntarului, aceasta nu se măsoară atât prin timpul, implicarea şi bunăvoinţa sa, cât 

prin aspectul de gratuitate menţinut constant în timp. Există trei termeni care pot sintetiza sensul şi activitatea 

voluntarului: TIMP – A DARUI – APROAPELE.”  

Așadar, voluntariatul este despre bunăvoință, despre iubirea față de aproape, compașiune, empatie, 

este despre dăruirea trup și suflet cauzei pentru care luptăm, fără a aștepta vreo răsplată în schimb, altfel 

valoarea acestui minunat cuvânt va dispărea. Cea mai de preț răsplată rămâne, în fond, bucuria lucrului bine 

făcut, bucurie ce dăinuie atât în sufletele ce le ajutăm, cât și în sufletele noastre. 

Ascultându-i pe cei din jur, aflându-le povestea, necazurile și bucuriile, ne redescoperim. Aflăm, de 

multe ori fără să vrem, că durerea celor din jur poate deveni ușor durerea noastră, bucuriile lor, bucuria 

noastră, aflăm că în noi stă puterea schimbării, că suntem mai sensibili sau mai puternici decât am crezut 

vreodată că am putea fi, descoperin sentimente care ne pot încerca greu însă, care se pot schimba din rău în 

bine, care cu siguranță ne vor ajuta să ne dezvoltăm un caracter frumos. Voluntariatul este despre noi și 

despre cei din jur, despre cunoașterea semenilor și autocunoaștere. 

 Voluntariatul a fost și rămâne cea mai complexă metodă de dezvoltare armonioasa a 

oamenilor. Lucrurile pe care le poți învăța în cadrul unui curs  sau citind un manual sunt, de celele mai multe 

ori,  limitate. Studiile arată că implicarea civică ne expune la situații, probleme și idei noi astfel, experiența 

de viață capătăt cu totul și cu totul altă semnificație. Rezultatul este acela că oamenii care fac voluntariat simt 

că au dobândit mai multă putere ca cetățeni, ca oameni în urma desfășurării unei activități de voluntariat. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Voluntariat#cite_note-1
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Aparte de sentimentul civil insuflat de voluntariat, aceste actiuni caritabile sunt un extraordinar mod 

de a cunoaște oameni cu preocupări comune și de a ne face noi relații, de a stabili noi legături. Aceste ocazii 

ne pot deschide uși către noi pasiuni și chiar către o nouă carieră. Căci, redescoperirea sinelui ne poate 

propulsa pe  o altă cale decât cea pe care pășeam anterior. Pașii noștri o pot lua, în sfârșit, pe cărări pe care 

nu bănuiam vreodată că vor ajunge iar surpriza va fi aceea că abia acum am ajuns să ne simțim cu adevărat 

impliniți. 

Desfășurarea actelor de caritate  sunt stâns legate de calitatea de afi om. Prin voluntariat putem 

deprinne abilități importante, pe care le putem aplica în aproape orice domeniu. Timpul pe care îl petrecem 

făcând astefl de acte ne ajută să ne dezvoltăm abilitatea de a rezolva probleme, de a planifica proiecte și toate 

calitățile necesare pentru a munci în echipă. Iar dacă ajungem în postura de lider al proiectului, vom învăța și 

cum să influențăm oamenii și să-i inspirăm să muncească pentru o cauză ce le oferă doar satisfacție 

emoțională dar care, până la urmă, rămâne cea mai de preț. Activitățile ce sparg tiparul rutinei noastre zilnice 

ne deconectează și ne oferă acel element unic, inedit, iar distracția se dublează atunci când o faci cot la cot cu 

oameni cu care împărtășești pasiuni comune, sentimente curate.  

Numeroase studii demonstrează că voluntariatul poate avea un impact pozitiv asupra sănătății 

noastre fizice și psihice. Descoperim, iată, și beneficii de natură fizică, nu doar spirituale, emoționale. Pe 

principiul “Minte sănătoasă, în corp sănătos”, voluntariatul atrage din ce în ce mai mulți adepți. 

„Nu pot, nu am timp”. Aceste vorbe răsună foarte des în casele noastre și în cei din jur. Știu că de 

multe ori ne amăgim că nu putem ajuta pe nimeni pentru că nu avem nici noi. Auzim foarte des afirmații 

precum” numai cei cu o situație financiară foarte bună pot ajuta, doar ei. Când vom avea și noi mai mulți 

bani abia atunci ne putem îndrepta atenția spre alții.”. E greșit, total greșit să credem că ne trebuie mult. Se 

poate și cu puțin, se poate și fără bani. Este nevoie doar de voință, determinare. Majoritatea oamenilor ce fac 

voluntariat provin din medii defavorizate sau ei înșiși sunt cei care au trecut, la rândul lor, prin situații 

neplăcute, sunt cei care știu cu adevărat ce înseamnă să nu poți, să nu ai, dar care, în același timp, au răzbit și 

astăzi sunt mai detrminați ca oricând să ajute. Dacă ei pot, putem și noi. Știați că, comportamentele altruiste 

eliberează oxitocina, hormon care ne face să ne simțim mai conectați cu noi înșine și cu cei din jur? Suntem 

mai fericiți datorită faptului că suntem mai buni și suntem mai buni datorită faptului că suntem fericiți. 

Încheiem articolul cu o întrebare ce vă invită spre cugetare. Oare, dacă măcar jumătate dintre 

oamenii care ar afla adevărata semnificație a cuvântului “VOLUNTRIAT” s-ar implica în activități de 

caritate, lumea ar deveni un loc mai bun, am putea face o faptă bună în fiecare zi? 
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Dezvoltarea personalității elevilor prin voluntariat 

Prof. Grumajel Gina 

Școala Gimnazială ”Mircea Eliade ”-Craiova 

 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea” s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat: 

 -Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public 

 -Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.) 

 -Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul 

 -Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere.  

Prin fiecare voluntar societatea își salvează visul la o perenitate a valorilor veritabile: bunătate, 

altruism, empatie și dragoste. Voluntariatul este cea mai înaltă treaptă de încredere în puterea binelui și cea 

mai bună investiție pentru a primi oportunitatea de dezvoltare personală, pe de o parte și oportunitatea de a trăi 

rolul de cetățean, pe de alta.  

Voluntarii beneficiază de următoarele aspecte:  

•Își dezvoltă încrederea în sine, fiind stimulați să iasă din zona de confort și să încerce lucruri noi.  

•Aduc schimbări pozitive în comunitatea lor. 

•Voluntariatul are efecte pozitive asupra stării de bine a întregului organism; activitatea de voluntariat 

oferă multe beneficii atât pentru sănătatea mentală, cât și pentru cea fizică a celor care o practică.  

•Voluntarii dobândesc noi abilități și aptitudini, obțin experiență și uneori chiar calificări profesionale.  

•Voluntariatul oferă ocazia unor provocări noi prin care să își atingă noi obiective personale, să 

exerseze abilitățile deja dobândite și să-și descopere talente ascunse.  

•Voluntariatul îmbunătățește performanța școlară; copiilor de vârstă școlară voluntariatul le dezvoltă 

abilitățile sociale. 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învață să fie 

bun fără a aștepta vreo recompensă materială.  

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le 

câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui 

la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie 

în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va 

fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimental de împlinire vor crește, prin adăugarea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba de o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilități de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

Voluntariatul adună oameni din medii cultural diverse, astfel elevii vor avea contact cu situații diferite 

de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitate, religie sau persoane 

cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu personalități și mentalități diferite. Munca în echipă nu numai 
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că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri  din diferite perspective 

și crește nivelul de toleranță. 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Luarea 

inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin gândirea 

strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite. 

Ca voluntari, elevii pot fi implicați într-o varietate de proiecte și domenii: 

Social-în activități cu persoane defavorizate, în campanii legate de drepturile copilului cât și în 

campanii de întrajutorare. 

Economic-în campanii de ecologizare a unor parcuri, păduri, trasee montane, pot derula activități 

legate de reciclare, activități ce au legătura cu protecția mediului astfel dezvoltând creativitatea prin 

confecționarea diferitelor obiecte. 

Civic-în campanii ce au scop actele de caritate, în campanii ce promovează principii legate de 

comunitate. 

Cultural-în activități artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de evenimente. 

Sănătate-în campanii de promovare a sănătății, de asigurare a anumitor servicii pentru pacienții din 

spitale. 

Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, ca 

o modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale şi propun 

stimularea implicării tinerilor în activităţi voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a 

contribuţiei voluntarilor, precum şi adoptarea unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe câteva direcţii majore: subliniază faptul 

că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei identităţi de rol a voluntarului, care 

va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că persoanele sunt mai motivate să îi ajute 

pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv; o altă direcţie de studiu consideră că anumite variabile de 

personalitate sau dispoziţionale motivează voluntariatul (orientarea prosocială a personalităţii, cu trăsături ca 

„empatie orientată către ceilalţi“ şi „disponibilitatea de a oferi ajutor“). Există autori care analizează 

caracteristicile de personalitate şi starea de sănătate psihică şi fizică drept resurse necesare pentru a căuta şi a 

se implica în servicii comunitare (aspecte ale personalităţii la care persoanele fac apel cînd se confruntă cu 

provocări şi dificultăţi în viaţa proprie, ce curprind: încrederea, sentimentul controlului asupra propriei vieţi şi 

o stimă de sine ridicată). 

Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care fac 

activităţi voluntare se autoevaluează ca având o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decât cele care 

nu sunt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de bine, 

sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate care se 

formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în voluntariat). 

Referitor la nivelul inteligenţei emoţionale, evaluat ca trăsătură de personalitate, majoritatea 

voluntarilor au un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale, adică îşi cunosc propriile emoţii şi le pot recunoaşte 

pe ale celorlalţi, îşi pot exprima facil sentimentele, sunt optimişti, empatici, încrezători în forţele proprii şi 

motivaţi să nu renunţe în faţa adversităţilor, pot avea relaţii personale şi sociale satisfăcătoare. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea factorilor 

principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un exerciţiu de sprijin 

reciproc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare dintre ei. O comunitate care 

susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de generaţii de profesionişti, de actori 

sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare; pe de altă parte acţiunile de voluntariat ale instituţiilor şcolare 

şi reprezentanţilor lor de a răspunde nevoilor comunităţii, vor contribui la rezolvarea problemelor actuale ale 

societăţii. Se constată că rezultatele unor astfel de acţiuni voluntare nu sunt temporare sau imediate, ci, abordate 

pe termen lung, vizează dezvoltarea durabilă atȃt în spaţiul educaţional, cȃt şi în cel social. 
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Implicarea  Asociației „Vreau să trăiesc liber” 

 în susținerea educației 

la Școala Gimnazială Vad, județul Cluj 

 

Prof. înv. primar Zaharie Livia 

Școala Gimnazială Vad, jud. Cluj  

 

 O organizație neguvernamentală (abreviat ONG) este o instituție care lucrează independent față de 

activitatea guvernului, deși unele ONG-uri sunt parțial sau integral finanțate de acesta.  În România, în Legea 

nr. 246/2005 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, se 

precizează că organizațiile neguvernamentale sunt persoane juridice constituite de persoane fizice sau 

persoane juridice care urmăresc desfășurarea unor activități în interes general sau în interesul unor colectivități 

locale ori, după caz, în interesul lor personal nepatrimonial. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organizație_neguvernamentală 

O organizație neguvernamentală este formată printr-o asociere voluntară a unor cetațeni care își propun 

un scop comun cu caracter non-profit. De regulă, scopul unui ONG este în interesul dezvoltării societății. 

Fiecare ONG apare dintr-o nevoie fie a societății, fie a cetațenilor care se asociază. Astfel, pe cât de diverse 

sunt nevoile comunității, pe atat de diverse sunt și ONG-urile active de astazi. 

Termenul de "organizație non-guvernamentala" a apărut pentru prima oară în 1945, fiind folosit de 

către ONU. Totuși, ONG-urile există în formă organizată încă din secolul al XVII-lea, fiind catalizatori ai 

multor schimbări de-a lungul istoriei. 

În România, legea definește 3 tipuri principale de ONG-uri: asociații, fundații, federații. În acest 

moment există peste 90.000 de ONG-uri în Romania. https://spark.adobe.com/page/hh3zfTf51y79s 

Organizațiile neguvernamentale stabilesc programul spre care se orientează. Orientarea pe prestații de 

servicii  include ONG-uri ce oferă servicii de sănătate, planificare familială, educație,etc. și presupune 

identificarea potențialilor beneficiari pentru oferirea serviciilor. Aceștia trebuie să paricipe la activități în 

procesul de implementare al programului sau proiectului. 

După 1990 în România au apărut numeroase organizații neguvernamentale, dintre care multe nu au avut 

scopuri tocmai ortodoxe. În ultimul timp, însă se constată o schimbare radicală a acestei situații. Multe ONG-

uri se implică în mod real în sprijinul comunităților dezavantajate, iar rezultatele și efectele ajutorului lor sunt  

evidente de cele mai multe ori.  

Mecanismul social care justifică necesitatea sprijinului educațional suplimentar oferit de ONG-uri 

după terminarea orelor de pregătire școlară îl reprezintă inegalitățile școlare. 

Inegalităţile şcolare, manifestate prin decalaje de participare şcolară şi de acumulări şcolare 

condiţionate de statusul atribuit (caracteristici cu relevanţă socială pe care un individ le are prin naştere în 

virtutea sorţii, loteriei genetice, caracteristici pe care le posedă fără a fi fost întrebat sau fără a putea să decidă 

dacă să le deţină sau nu –precum genul, etnia, nivelul educaţional parental din familia de origine, capitalul 

cultural sau material al familiei elevului) constituie una din provocările cheie ale societăţilor occidentale 

actuale, cheia soluţionării dilemelor statutului bunăstării actuale (datorită prefiguratului dezechilibru al 

sistemului de pensii care urmează declinului demografic accentuat, îmbătrânirii populaţiei etc.). (Gosta, E.-A, 

2002) 

Există inegalitate şcolară atunci când categorii de elevi vulnerabili (cum sunt copiii din mediul rural, copiii 

romi, copiii din familii monoparentale, copiii care provin din familii sărace, cu educaţie parentală scăzută) 

înregistrează rate mai scăzute de participare şcolară, respectiv un nivel mai scăzut al rezultatelor/competenţelor 

şcolare comparativ cu colegii lor din medii non-vulnerabile. Datele colectate în ultimele două decenii în 

România arată, fără echivoc, existenţa inegalităţilor de şanse educaţionale. 

Asociația „Vreau să trăiesc liber” este o asociație nonprofit, relativ „tânără” din municipiul Dej 

condusă de psiholog Magdalena Rus. În ultimii doi ani (2019- 2020) a inițiat mai multe proiecte, în parteneriat 

cu Fundația Someș cu scopul de a ajuta familiile cu mulți copii, dezavantajate din punct de vedere social din 

mediul rural pentru a-și îmbunătăți condițiile de trai și, mai ales, pentru sprijini educația copiilor de la sate. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Institu%C8%9Bie
https://ro.wikipedia.org/wiki/Guvern
https://ro.wikipedia.org/wiki/Rom%C3%A2nia
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bie_(persoan%C4%83_juridic%C4%83)
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Proiecte precum:  Dăruiește o casă de Crăciun, O casă pentru Alexandra, Raluca și Adrian, au adus nespusă 

bucurie în familiile care își cresc copiii în condiții de neimaginat pentru anumită pătură a societății-a bogaților. 

Ca orice organizație neguvernamentală, Asociația „Vreau să trăiesc liber” dorește să ajute o categorie socială 

să depășească unele probleme cu care se confruntă; în cazul acesta se axează pe copiii de la sate. 

Investește în educație, Vara asta, citim. Hai cu noi! Educație pentru libertate, Sprijină educația! Eu merg cu 

drag la școală, au fost proiecte dedicate educației. (https://www.sprijina.ro/.../)  

„Decalajul dintre școlile de la sat și cele de la oraș rămâne unul profund. La nivel național, rata de părăsire 

timpurie a școlii este de 27,1% în zonele rurale, comparativ cu media naţională de 18,1% şi media UE de 

10,6%, conform raportului UE Monitorul Educaţiei şi Formării, 2018. România și-a propus pentru 2020, o rată 

a abandonului școlar de 11,3%, fără nicio șansă reală de a o atinge. Sărăcia și excluziunea socială sunt de două 

ori mai mari la sate față de orașe. Pentru unii copii, acest proces de școlarizare a devenit chinuitor. Nevoile 

primare nu le sunt îndeplinite și nu beneficiază, de cele mai multe ori, de susținerea părinților.” 

https://www.sprijina.ro/cauze/sprijina-educatia 

În anul școlar 2019-2020, până la apariția pandemiei declanșată de virusul SARS-COV2, asociația a 

derulat la Școala Gimnazială Vad, județul Cluj, programul de tip after-school „Eu merg cu drag la școală”, de 

care au beneficiat 25 de copii din clasele I și a II-a. Scopul programului a fost „schimbarea mentalității copiilor 

și părinților privind rolul școlii, precum și acceptarea și adaptarea la un sistem imperfect de învățământ”. S-a 

urmărit, totodată și „educarea cadrelor didactice pentru a comunica eficient cu acești elevi”. Un obiectiv 

important al programului a fost și „cultivarea acceptării, empatiei, integrarea în colectiv, deoarece în acest 

program au fost solicitați să participe și elevii care nu fac neapărat parte categoria celor proveniți din medii 

vulnerabile. Este important atât pentru elevii care provin din medii defavorizate, cât și pentru colegii lor, să 

coopereze, să se accepte și să se sprijine.” https://www.sprijina.ro/cauze/sprijina-educatia 

Programul a fost organizat cu ajutorul cadrelor didactice, îndrumătoare ale claselor respective, a conducerii 

școlii, pentru a cunoaște situația școlară a elevilor, pentru a verifica prezența acestora la cursuri și pentru a afla 

în timp util care sunt nevoile lor. Voluntari ai asociației au participat la susținerea activităților.  

Activitățile au fost grupate în: 

-activități de sprijin: asistență psihopedagogică pentru recuperarea decalajelor în învățare, asigurarea 

suportului pentru efectuarea temelor, activități remediale, asistență psihopedagogică pentru elevii cu CES; 

-activități de pregătire pentru viață: dezvoltarea competențelor socio-emoționale, activități pentru formarea 

unei mentalități flexibile, pentru implicare în învățare și învățare de profunzime, stil de viață sănătos, educație 

ecologică, evenimente cu scop recreativ și pentru a primi daruri de sărbători, activități de promovare a lecturii.  

Un punct foarte important al programului a fost asigurarea unei mese calde pentru copii, la amiază, cu 

bunăvoința unor firme/restaurante/pizzerii care s-au oferit să doneze pentru această cauză.  

Practic, prin intermediul acestui program, elevii au fost plasați într-un nou context (cu alte valori, 

norme, obișnuințe, scheme cognitive) care i-a orientat către performanță școlară, către creșterea acumulărilor 

educaționale. Valențele pozitive ale programului „Eu merg cu drag la școală” au fost evidente prin prisma 

creșterii nivelului rezultatelor școlare, formarea unor competențe socio-emoționale și atitudinea mai deschisă 

spre educație a beneficiarilor - elevi și părinți.  
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Educația pentru schimbare și valențele ei în societatea cunoașterii 
       

 

 P.Î.P. Martin Ana  Maria 

Grădinița Școlii Gimnaziale Nr. 1, Sibiu 

 

 
“Să nu-i educăm pe copiii noştri pentru ziua 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 invăţăm să se adapteze." Maria Montessori 

 

 Într-o accepțiune generală educația este procesul prin care se realizează formarea și dezvoltarea 

personalității umane. Ea constituie o necesitate pentru individ și cocietate. Ca urmare este o activitate specific 

umană realizată în contextul existenței sociale a omului și în același timp este un fenomen social specific, un 

atribut al societății, o condiție a perpetuării și progresului acestuia. Așadar ea se raportează, în același timp, la 

societate și individ. 

 Trăim într-o societate dinamică, ce se află într-o continuă transformare, adaptare, mișcare. Schimbările 

majore din stilul nostru de viață și din obiceiurile noastre, induse de diferite influențe culturale, sociale, 

economice și tehnice se reflectă și în instruirea –educația noastră. Mobilitatea crescândă a populației, a tehnicii 

și a tehnologiei, a simbolurilor și informației schimbă și modifică sensul educației. Ca urmare, astăzi, omul își 

construiește educația personală cu totul altfel decât mai demult. Pentru majotitatea indivizilor, educația este 

un mod natural și general acceptat de a-și construi identitatea, personalitatea. 

 Educația în societatea cunoașterii înseamnă dezvoltarea competențelor secolului XXI. Acestea 

înseamnă: 

♠ Resposabilitate și capacitate de adaptare – exersarea resonsabilității personale și a capacității de adaptare la 

locul de muncă și în comunitate; 

♠ Competențe de comunicare – înțelegerea importanței comunicării și realizarea unei comunicări eficiente 

verbale, scrise și multimedia; într-o varietate de forme și contexte; 

♠ Creativitate și curiozitate intelectuală – dezvoltarea și implementarea ideilor noi, deschidere și receptivitate 

la nou; 

♠ Gândire și critică sistematică – înțelegerea conexiunilor dintre sisteme, exersarea legăturilor și realizarea 

unor alegeri complexe; 

♠ Informații și abilități media – accesarea, analizarea și administrarea continuă a informațiilor prin integrarea 

media în educare, în diverse forme și medii; 

♠ Capacități de colaborare interpersonale – demonstrarea capacităților de lucru, adaptarea la diverse roluri și 

responsabilități, colaborarea productivă cu toți membrii echipei, conduita empatică, respeectarea altor puncte 

de vedere; 

♠ Identificarea, formularea și soluționarea problemelor; 

♠ Auto-formarea; 

♠ Responsabilitatea socială – acționarea în mod responsabil, ținând cont de interesele comunității, 

demonstrarea unui comportament etic la locul de muncă și în comunitate. 

 Memorandumul asupra învățării permanente, adoptat la Lisabona – 2000, exprimă politici și strategii 

UE privind educația, având ca direcție prioritară economia și societatea bazată pe cunoaștere. Scopul acestor 

politici este: garantarea accesului universal și continuu la învățare, creșterea nivelului investițiilor în resursele 

umane, dezvoltarea metodelor de învățare – predare, asigurarea accesării informațiilor despre învățare, 

îmbunătățirea modalităților de apreciere a participării la învățare și a rezultatelor acesteia. 

 În ultimele decenii educația a dobândit noi conținuturi, acoperind o arie lărgită și noi finalități bazate 

pe valori democratice și aspirații moderne ale indiviziilor, corelată cu inovația și reforma de învățământ. Astfel 
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rolul școlii a devenit mai complex, îndepărtându-se de esența lui primară, formală, de transmitere de 

cunoștiințe și orientându-se spre formarea de aptitudini și comportamente, spre dezvoltarea de capacități. 

 În acest context a fost nevoie ca și grădinița să se reorganizeze, prezentând structuri, mecanisme și 

servicii modernizate sau noi pe care să le poată oferi la standardele necesare noilor roluri și responsabilități 

care i se atribuie. Reforma sistemului de învățământ are ca obiective schimbarea mentalității și formarea unor 

dascăli flexibili care să facă față noilor cerințe. Modernizarea procesului de învățământ din grădiniță implică 

mai multe componente: proiectarea didactică, tehnici și instrumente de cunoaștere și evaluare a copiilor, 

parteneriate educaționale, ectivități extracurriculare, o metodologie didactică activă. 

 Curriculumul pentru învățământul preșcolar prezintă o abordare sistematică, în vederea asigurării: 

► continuității în interiorul aceluiași ciclu curricular; 

► interdependenței dintre disciplinele școlare (clasele I, II și tipurile de activități de învățare din învățământul 

preșcolar); 

► deschiderii spre module de instruire opționale. 

 Totodată prezentul curriculum se remarcă prin: 

♣ Extensie – angrenează preșcolarii, prin experiențe de învățare, în cât mai multe domenii experiențiale; 

♣ Echilibru – asigură abordarea fiecărui domeniu experiențial atât în relație cu ceclelate cât și cu curriculum 

întreg; 

♣ Relevanța – este adecvat atât nevoilor prezente cât și celor de perspetivă ale copiilor preșcolari; 

♣ Diferențiere – permite dezvoltarea și manifestarea unor caracteristici individuale, chiar la copiii de aceeași 

vârstă; 

♣ Progresie și continuitate – permite trecerea optimă de la un nivel de studiu la altul, sau de la o instituție de 

învățământ la alta. 

 Structural prezentul curriculum aduce în atenția cadrelor didactice următoarele componente: 

finalitățile, conținuturile tipul de instruire și sugestii privind strategiile de instruire și de evaluare pe cele două 

niveluri de vârstă. Dacă până nu demult educatoarea conducea activitatea în stil tradițional, acum aplicând 

metode moderne interactive de grup, rolul educatoarei se schimbă. 

 Ea devine: 

● Partener – care pote modifica “scenariul” activității dacă grupa o cere; 

● Animator – care inițiază metode și le explică copiilor, pregătește materialele didactice și își prezintă propriul 

punct de vedere; 

● Pedagog – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi motivează să își prezinte propriul punct de 

vedere; 

● Scenograf, actor – care creează scenografia activităților; 

● Mediator – care rezolvă potențialele conflicte ce pot apărea; 

● Consilier – care își ajută copiii în rezolvarea problemelor, îi motivează să își prezinte propriul punct de 

vedere. 

 Întregul proces educativ are în centrul său copilul cu nevoile, trebuințele lui și în consecință se 

adresează fiecărui copil din grădiniță. Centrarea procesului educațional asupra copilului presupune 

precocuparea permanentă a educatorilor pentru cunoașterea copilului ca individualitate și adaptarea 

programelor de formare la profilul individual al subiectului supus educației. Fiecare copil reprezintă o 

provocare pentru educatoare, de a găsi soluții, de a răspunde nevoilor afective, de cunoaștere, acțiune și de 

afirmare a individualității. 

 Prezentul curriculum prefigurează mari tendințe de schimbare: 

1. Diversificarea strateiilor de predare – învățare cu accent deosebit pe: 

 a) Metodele activ – participative, care încurajează plasarea copilului în situația de a explora și de a 

deveni independent. Actvitățile de învățare sunt activități pe domenii experențiale (care pot fi activități 

integrate sau pe discipline), jocuri și activități alese și activități de dezvoltare personală. Activitățile pe domenii 

experențiale integrate sau pe discipline se desfășoară cu copiii în cadrul unor proiecte planificate în funcție de 

temele mari precum și de nivelul de vârstă și de nevoile și interesele copiilor din grupă. Astfel am planificat 

proiectul tematic “Eu, noi și lumea înconjurător” care cuprinde subtemele: “Eu am un corp, o minte”, “Familia 
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mea”, “Vreau să cresc sănătos”, “Copilul politicos” precum și o săptămână de evaluare a proiectului. În cadrul 

proiectului am desfășurat activități integrate îmbinate armonios pe durata unei zile întregi și cu acest prilej au 

intrat și jocurile și activitățile alese sau experențiale. În cadrul activităților am folosit alături de metodele 

clasice, metode activ – participative cum sunt: brainstormingul, explozia stelară, metoda cubului, turul galeriei 

etc. 

 b) Jocul ca formă fundamentală de activitate în copilăria timpurie. Jocurile de activitățile alese trebuie 

să stimuleze copilul, să-l ajute să se orienteze, să-l invite la acțiune. Astfel am conceput și organizat mediul 

educațional pe centre, ținând cont de spațiu, materialele disponibile și de nivelul de vârstă al copiilor. 

 c) Evaluare care trebuie să urmărească copilul în raport cu el însuși și mai puțin raportarea la norme 

de grup. Evaluarea am realizat-o într-o modalitate ca a încurajat dezvoltarea și progresul, a stimulat și motivat 

învățarea. Pentru aceasta am folosit tehnici și metode diversificate. 

 

2. Mediul educațional trebuie să permită dezvoltarea liberă a copilului și să pună în evidență dimensiunea 

interculturală și pe cea a incluziunii sociale. 

3. Rolul familiei în aplicarea prezentului curriculum este acela de partener. Orice schimbare în educație pune 

în discuție implicarea părinților în activitatea din grădiniță. O grădiniță prietenoasă cu părinții trece dincolo de 

legăturile formale și oarecum firești cu familiile copiilor și dezvoltă adevărate parteneriate active folosind o 

gamă largă și variată de modalități. Părinții trebuie să cunoască și să participe în mod activ la educația copiilor 

lor desfășurată în grădiniță (prezența lor în sala de grupă, luarea deciziilor legate de educația copiilor, 

participarea la toate activităție și manifestările desfășurate în grădiniță). Ex. – Începând de dimineață când 

copiii sosesc la grădiniță informăm părinții cu privire la activitățile ce se vor desfășura în acea zi, săptămână, 

le cerem părerea în legătură cu derularea proiectelor propuse și sprijinul în procurarea materialelor necesare 

desfășurării proiectului propus. Într-o grădiniță prietenoasă se derulează programe de educație a părinților care 

au în vedere depășirea unor modele rigide și învechite promovate uneori de familie. Prin cursul pentru părinți 

“Educați așa” am susținut activ direcțiile educației moderne care presupune liberattea d eopțiune, participarea 

la decizii, gândirea critică, exprimarea opiniei, rezvolvarea de probleme apărute în creșterea și educarea 

copiilor. 

 Ședințele ocazionale cu părinții, discuțiile individuale, parteneriatul cu părinții cu tema “Împreună 

pentru copiii noștri” pe care îl derulăm și în acest an școlar sunt modalități eficiente de implicare a părinților 

în activitatea din grădiniță. Parteneriatele cu familia, cu poliția și cu școala, pe care le derulăm în acest an 

școlar sunt un bun mijloc de colaborare cu comunitatea locală. 

 O schimbare importantă în educație la nivel preșcolar este faptul că grădinița dezvoltă un curriculum 

la decizia grădiniței în conformitate cu nevoile și interesele copilului. Programa activităților extracurriculare 

este generoasă în tematici și activități. Ele au un conținut cultural, artistic, spiritual. Astfel serbările desfășurate 

cu diferte ocazii, plimbările în parc, vizitarea unor instituții din oraș, sărbătorirea zilei de naștere a unui copil 

care a devenit un bun obicei în grădinița noastră, creează copiilor buna dispoziție, satisfacție, bucurii. 

 Accelerarea progresului mileniului III a produs schimbări în toate domeniile vieții noastre. Astfel au 

apărut noi direcții de acțiune, una dintre acestea fiind educația ca proces de formare și sensibilizare a copiilor, 

tinerilor și adulților pentru participare la abordarea și soluționarea problemelor cu care omenirea este și va fi 

confruntată. Acestor provocări li s-a răspuns cu educații specifice, denumite “noile educații”. Ele au forme 

diverse și sunt purtătoare de conținututi noi: 

♣ Educația ecologică și de protecție a mediului realizată și în grădinița noastră prin activități de educație 

ecologică desfășurat eîn mod sistematic cum ar fi îngrijirea florilor din grădiniță, participarea la curățenie în 

curtea grădiniței, plantarea d epomi în curtea grădiniței, etc. 

♣ Educația pentru participare, democrație și toleranță se regăsește în conținutul activităților extracurriculare 

de tipul: marcarea unor evenimente și a unor sărbători din viața copiilor, activități umanitare. 

♣ Educația pentru sănătate reprezintă pasul spre a învăța copiii încă de mici să respecte regulile de igienă 

personală și să se obișnuiască cu un regim rațional de viață și alimentație. 

♣ Educația religioasă pentru cultivarea unor virtuți creștine și cultivarea comportamentului moral – religios. 
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♣ Educația interculturală promovează atitudinea de deschidere, de acceptare și înțelegere firească a raportului 

dintre un individ și ceilalți, respectarea diferențelor culturale prin valorificarea pozitivă a relațiilor de egalitate 

între oameni. 

 Totodată schimbarea în educația timpurie vizează și anumite proiecte educaționale, concursuri în care 

ne-am implicat cu copiii din grupa mare. Am participat la proiectul Maratonul Internațional Sibiu 2020 cu 

proiectul “Împreună pentru o copilărie fericită!”, concursuri de creație cum sunt “Simfoniile toamnei”, 

“Sărbătorile de iarnă – Tradiții și obiceiuri”, “Mărțisor, sărbătoare în alb și roșu”, “Decorațiuni de Paști” și 

altele. 

 Prin toate activitățile desfășurate în grădiniță, noi educatoarele trebuie să fim pregătite și convinse că 

prin intervențiile noastre educative stimulăm copiilor dorința și nevoia de cunoaștere, de mișcare, de explorare, 

dorința și nevoia de joc, de exprimare în forme cât mai variate. Copilul învață făcând! Să-i oferim toate 

oportunitățile de a învăța, asigurându-i protecție, siguranță, încurajare și mai presus de toate iubire! 
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Bunătatea oglindită în fapte 
 

Prof. Ciolac Mirela Zamilia 

Liceul Teoretic ”Gr. Moisil” Timișoara 

 

”Fiecare părinte trebuie să se abțină în prezența copiilor lor nu numai de la fapte, dar și de la vorbe 

care pot conduce la nedreptăți sau la violență, cum ar fi: injurii, jurăminte, bătaie sau orice alt fel de gest 

agresiv și nici nu trebuie să permită celor aflați în preajma copiilor să le dea astfel de exemple rele.”  (Ecaterina 

a II-a) 

Bunătatea, mila, altruismul sunt valori despre care se poate vorbi la nesfârșit. Bunătatea este 

sentimentul ce înnobilează o persoană. Există oameni care vorbesc despre bunătate și oameni care o 

demonstrează. Acei oameni care fac fapte bune sunt ”magicieni” pentru cei pe care îi ajută. 

Trăim într-o perioadă foarte dificilă, când abaterile devin normă. În societate, există o creștere generală 

a tensiunii și agresivității sociale, iar acest lucru se reflectă la copii și se manifestă în agresivitatea și ostilitatea 

acestora. Vârsta fragedă a copiilor oferă oportunități mari pentru formarea calităților morale și a trăsăturilor 

pozitive ale personalității, printre care se numără și bunătatea. Astfel, pe lângă educația oferită de părinți și 

valorile morale cultivate de aceștia, un rol aparte îl are școala. Educarea fiecărui copil, dezvoltarea unui simț 

al datoriei de a ajuta pe cei nevoiași, a-i încuraja să facă fapte bune, este una dintre principalele sarcini ale unui 

profesor. 

Și cum literatura oglindește viața, tot în literatură putem găsi și exemple de fapte bune. Se spune că 

literatura populară este un tezaur al sufletului omului din popor. Și unde altundeva am putea găsi triumful 

binelui, al dreptății, al cinstei și al curajului, decât în creația omului simplu, în basme. George Călinescu 

considera basmul ”o oglindire a vieții în moduri fabuloase”. 

Un basm semnificativ pentru tema bunătății îl constituie ”Fata babei și fata moșului” de Ion Creangă. 

Era odată un moșneag și o babă. Moșneagul avea o fată și baba la rândul ei, o fată. În timp ce fata moșneagului 

era frumoasă, blândă și harnică, fata babei era leneșă, urâtă și rea. Împreună cu mama ei o ocărau mereu pe 

fata moșneagului, până l-au convins pe acesta că e o pagubă la casa lor. Astfel, moșneagul a alungat-o pe fată 

de acasă, iar aceasta a pornit în lume. Pe drum a fost supusă la mai multe probe, toate scoțând în evidență 

bunătatea sufletească a acesteia. S-a întâlnit, pe rând, cu o cățelușă bolnavă și slabă, cu un păr uscat și plin de 

omizi, cu o fântână mâlită și cu un cuptor crăpat ce stătea să se prăbușească. La rugămințile lor i-a îngriji pe 

fiecare în parte cu promisiunea că la un moment dat îi vor veni în ajutor. ” Atunci fetei i se făcu milă şi, luând 

căţeluşa, o spălă şi-o griji foarte bine. Apoi o lăsă acolo şi-şi căută de drum, mulţumită fiind în suflet că a putut 

săvârşi o faptă bună…Fata, harnică cum era, curăţă părul de uscături şi de omizi cu mare îngrijire şi apoi se tot 

duce înainte să-şi caute stăpân…Fata râneşte fântâna şi-o grijeşte foarte bine; apoi o lasă şi-şi caută de 

drum…Fata, care ştia că de făcut treabă nu mai cade coada nimănui, îşi suflecă mânecile, călcă lut şi lipi 

cuptorul, îl humui şi-l griji, de-ţi era mai mare dragul să-l priveşti! Apoi îşi spălă frumuşel mâinile de lut şi 

porni iarăşi la drum.” După ce a umblat și-a tot umblat a ajuns la casa Sfintei Duminici care i-a spus să-i 

îmbăieze copiii și să-i pregătească de mâncare. S-a îngrijit de fiecare întocmai cum ii spusese Sfânta Duminică, 

chiar dacă acețtia erau balauri și tot felul de lighioane. Dar cum spune proverbul, după faptă, și răsplată, fata a 

fost răsplătită pentru toate faptele ei bune. Primește o ladă de la Sfânta Duminică, aleasă chiar de ea, din care 

acasă vor ieși herghelii de cai, cirezi de vite și oi.  Pe drumul de întoarcere găsește plăcinte rumene la cuptorul 

pe care l-a îngrijit. Mergând, ajunge și la fântâna care avea apă limpede și rece și două pahare de argint. Apoi, 

părul o răsplătește cu pere dulci și zemoase lăsându-și crengile în jos, iar cățelușa care acum arăta mult mai 

bine, îi oferă salba de aur pe care o avea la gât. 

 O altă operă literară este basmul cult ”Povestea lui Harap-Alb” de Ion Creangă.  Morala este enunțată 

profetic la începutul basmului: “Când vei ajunge și tu odată mare și tare, vei crede celor asupriți și necăjiți 

pentru că știi acum ce e necazul.” Harap-Alb este supus la anumite probe care sunt menite să-i însușească 

calitățile de care are nevoie  un împărat. Trecând peste aceste probe, personajul principal învață să prețuiască 

prietenia, să respecte cuvântul dat, să asculte sfaturile părintești și să iubească. Una dintre probe este cea a 

milosteniei; întâlnirea cu Sfânta Duminică deghizată, travestită în bătrâna cerșetoare: ” Fiul craiului, fermecat 

de vorbele babei, scoate atunci un ban și zice: 

  – Ține, matușa, de la mine puțin și de la Dumnezeu mult.,  

- De unde dai, milostivul Dumnezeu sa-ți dea, zise baba, și mult sa te înzileasca, luminate craișor, ca mare 

norocire te așteapta.” 

Eroul nu doar că se luptă cu răul, ci face și bine. Pe un pod, Harap-Alb întâlneşte o nuntă de furnici şi 

trece prin apă ca să nu curme “viaţa atâtor gâzuliţe nevinovate”. Regina furnicilor îi dă voinicului o aripioară, 

ca atunci când va crede că are nevoie de ea să dea foc aripii. După un timp, călătorii văd un roi de albine care 
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se învârteau bezmetice, neavând pe ce să se aşeze. Atunci, Harap-Alb îşi scoate pălăria, o aşază pe pământ cu 

gura în sus, iar albinele se îngrămădesc acolo. Voinicul ciopleşte un buştean şi le face un adăpost, după care 

crăiasa albinelor îi dă o aripă, ca, în caz de nevoie, Harap-Alb să-i dea foc şi ea va veni în ajutor. Sigur că 

binele pe care Harap-Alb îl face se întoarce atunci când el însuşi se află în impas, crăiasa furnicilor şi cea a 

albinelor salvându-i de asemenea viaţa. Astfel, bine faci, bine găsești. 

Harap-Alb este un personaj complex, o sinteză de calități - generozitate, inteligență, compasiune, 

toleranță, onestitate, prietenie, răbdare, iscusință în toate, hărnicie.  

Din literatura pentru copii se evidențiază poezia ”Fapte bune” a lui Victor Tulbure:  

”De pe-acum fapte bune 

Câte poţi să faci, ţi-oi spune: 

Poţi să dai la porumbei 

Câte-o strachină de mei! 

De la-nec, albina poţi, 

Întinzând un pai, s-o scoţi! 

Poţi, udând cu stropitoarea, 

Să ajuţi să crească floarea! 

Poţi să treci fără să strici 

Muşuroiul de furnici! 

Iar pisoii mici şi dragi, 

Poţi de coadă să nu-i tragi!” 

 Poezia este un îndemn adresat celor mici de a face cât mai multe fapte bune, indiferent că vorbim de 

a ajuta micile viețuitoare ”porumbei”, ”albine”, ”furnici” sau ”pisoi”, cât și plantele.  

 În literatura universală, opera ”Minunea” de R. J. Palacio, prin personajul August Pullman, un băiat 

de zece ani care a avut ghinionul de a se naște cu o teribilă deformație facială, ne învață ce înseamnă toleranța, 

prietenia, bunătatea, acceptarea. Autoarea ne atrage atenția asupra faptelor pe care le facem zilnic: ”Faptele 

noastre sunt cele mai importante dintre toate lucrurile. Sunt mai importante decât ce spunem sau decât felul 

în care arătăm. Faptele noastre rămân și după ce murim. Faptele noastre seamănă cu monumentele pe care 

oamenii le construiesc în onoarea eroilor morți. Sunt ca piramidele pe care le-au construit egiptenii în onoarea 

faraonilor. Numai că nu sunt monumente de piatră, sunt amintirile pe care le au oamenii despre tine. De aceea 

faptele ne sunt monumente. Construite din amintiri în loc să fie construite din piatră." 

 Ce faptă mai bună poate fi decât salvarea de la moarte? În opera literară ”Războiul care mi-a salvat 

viața” de Kimberly Brubaker Bradley personaj principal este Ada, o fetita de noua ani. Umilită de propria 

mamă din cauza unui defect fizic, ținută captivă în apartamentul lor cu o singură cameră, Ada profită de faptul 

că toti copiii sunt evacuați din Londra și, împreună cu fratele ei, Jamie, fuge departe de răutatea mamei. Așa 

ajung săo cunoască pe Susan Smith, o femeie posacă, dar care îi iubește ca și cum ar fi copiii ei. Și, în timp ce 

lumea întreagă se schimbă și toți cei din jur cunosc suferința și despărțirea din cauza luptei pentru supraviețuire 

din întunecații ani ai celui de-Al Doilea Război Mondial, Ada descoperă ce înseamnă iubirea și respectul. 

Coșmarul de a trăi iar cu mama sa a durat puțin căci blocul în care stăteau a fost bombardat. Atunci Ada cu 

Jamie au fugit iar de acasă, iar pe drum spre gară s-au întâlnit cu Susan care i-a îmbrățișat și s-au întors la ea 

acasă. Dar pe casă fusese aruncată o bombă și era bucăți. Susan le spuse copiilor că dacă nu ar fi plecat în 

căutarea lor, ar fi fost și ea sub dărâmături. Astfel, pentru fapta mărinimoasă pe care a făcut-o, a fost răsplătită 

de soartă cu viața. 

 Concluzionând cele spuse mai sus, copiii trebuie încurajați să facă fapte bune, să empatizeze cu ceilalți 

oameni, să fie mai buni! 
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Cum îl privesc, cei care pot hotărî, pe copilul cu cerință educativă specială... 

 

Profesor itinerant, Aura Codruța DANIELESCU 

Centrul Școlar pentru Educație Incluzivă ”Paul Popescu Neveanu”  

 

 

Înaltpreasfințitul părinte Ioan, o binecuvântare pentru bănățenii zilelor noastre, obișnuiește să spună „ 

că Dumnezeu li se descoperă copiilor, pentru că ei au ochii, mintea și inima curate”.   

Greșelile adulților, cei care controlează lumea, sunt tot mai evidente în zilele noastre și au repercusiuni 

catastrofale asupra tinerei generații. Sunt afectați toți, deopotrivă, dar, cu precădere, de ani de zile, de generații 

întregi, copiii cu cerințe educative speciale, indiferent la care categorie ne referim, sunt părăsiți de-a dreptul.  

Ne întrebăm zi de zi, lună de lună și an de an, marcând în acest fel trecerea timpului, de ce, Doamne, 

se întâmplă toate acestea? De ce a fost nevoie de sacrificiul suprem pentru ca românilor să le fie bine și totuși, 

acest sacrificiu este uitat de decidenții zilelor noastre. 

În ultimii 30 de ani, educația se pare că refuză să se alinieze, refuză să-i acorde copilului atenția 

cuvenită, să se îngrijească de el și de dascălii ce-l formează, de cei care pun amprenta educației pe viitoarea 

generație. Nu am reușit să identific, în timp, nicio măsură concretă pentru copiii aparținând unei categorii 

dezavantajate din toate punctele de vedere. Ieșiri publice, asumări, etalonări de putere, zâmbete, amenințări, 

„hârțogăreală” și nimic concret. Mereu se uită de ei, de copii și cel mai mult de copilul ce ar avea nevoie de 

atenție, de înțelegere, de oameni pregătiți, de minți luminate pentru a le construi și lor un viitor, de cel pe care 

Dumnezeu, în puterea LUI, special l-a creat. 

E atât de ușor să privești în sufletul lor. E atât de ușor să crești la figurat când ei îți zâmbesc, te 

îmbrățișează și îți spun „te iubesc”. Aceste două cuvinte, devin magice când ies din gurița lor și când privești 

raiul din ochii lor. Copiii aceștia sunt îngeri pe pământ și li se refuză dreptul la o educație de calitate. Fără 

programe școlare adaptate nevoilor lor, fără cabinete cu specialiști în fiecare școală, cu bugete limitate, școlile 

de masă sunt obligate să renunțe la „ei”. Primele posturi care dispar sunt a celor care ar putea să aducă zâmbetul 

pe chipul lor. Într-o legislație neclară, incorectă și în permanentă schimbare, dezorientarea ajunge la cote 

maxime. Sunt sau nu orientați spre școlile speciale? Este sau nu este bine să-l trimitem spre puținii specialiști 

care se găsesc în aceste instituții? Îi lăsăm în școlile de masă și încercăm o integrare a acestora?  

Revenind la cât de speciali sunt ei, privind în harta sufletului lor și ținând cont de profilul descris în 

toate lucrările de specialitate, putem afirma că privind în jurul nostru, peste tot întâlnim oameni cu deficiențe. 

Din categoria copiilor cu cerințe educative speciale (C.E.S.), fac parte atât copiii cu deficiențe propriu zise, dar 

și cei care prezintă manifestări clare ale inadaptării școlare. Ne ocupăm zilnic, în școlile de masă de copii cu 

dizabilități mintale, copii cu hiperactivitate, de cei a cărui deficit de atenție- ADHD îngreunează participarea 

la activitățile obișnuite, de cei care manifestă opoziție și rezistență în munca cu profesorii de la clasă. 

Aruncând o privire spre unitățile de învățământ din România, e greu de crezut că ele nu au înmatriculați 

copii cu cerințe educative speciale, copiii ce au ar avea mare nevoie de echipa de specialiști ce în marea 

majoritate lipsește.  

Trăim într-o lume în care, părinții părăsesc familia din diferite motive: iau drumul țărilor străine în 

încercarea de a aduna un rost pentru familiile lor, se despart pentru că le este tot mai greu să conviețuiască 

împreună...și toate acestea determină la copiii lor: tulburări afective, emoționale, anxietate, tulburări de 

alimentație și chiar depresie.  

În marea majoritate însă, în școlile de masă, strigă după ajutor, cu un glas ce pare că nu se aude,  copilul 

cu dificultăți de cunoaștere și învățare, cei care de cele mai multe ori nu sunt nici măcar identificați și asta 

pentru că lipsește tocmai acel specialist pe care, mai toți „plimbăreții” din sectorul educație, le refuză școlilor 

dreptul de a avea normate posturi pentru specialiștii de care micuții au avea nevoie. 

Dislexia, discalculia, întârzieri în dezvoltarea limbajului, tulburările comportamentale sunt deficiențe 

și manifestări ce trebuie mereu avute sub observație.  Școala este un mediu important de socializare și formele 

de integrare ale acestor copii, cu un minim de ajutor, pot fi diverse și conduc de cele mai multe ori la o atitudine 

favorabilă a elevului față de școală, acțiunile instructiv-educative devenind  accesibile copilului. Acesta trebuie 
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să se simt motivat, apreciat, înțeles și iubit, el putând fi considerat un colaborator la toate acțiunile desfășurate 

pentru educația sa. Totul depinde de adulți, însă. De cei care îi privează de drepturi fundamentale, de părinții 

copiilor care au o inteligență normală și resping, de foarte multe ori integrarea unor copii cu cerințe educative 

speciale în clasele obișnuite, de legiuitorii incapabili să „gândească” o legislație care să le ofere stabilitate.  

Munca în echipă, solicitările formulate de școală și posibilitățile copilului de a le rezolva, pot reduce 

decalajele existente și pot încadra copilul cu CES în comunitatea școlii într-un mod mult mai firesc. Dar pentru 

a nu-l mai respinge pe copilul cu tulburări comportamentale, cel care de cele mai multe ori aparține grupului 

de elevi cu rezultate slabe, spre exemplu, pentru a nu-l „arunca” involuntar în relații exclusive cu persoane 

marginalizate, ajungând ca adult să fie respins de societate, școala trebuie să-i ofere la timp și în timp serviciile 

specializate de care are acesta nevoie. Câți ani trebuie să treacă pentru ca cineva să înțeleagă? Cât timp ne 

permitem să irosim și să-i trimitem în societate, complet nepregătiți?  

Elevii cu C.E.S. au nevoie, oriunde s-ar afla, în urban sau în rural, de un curriculum adaptat, planificat 

diferențiat, de programe de terapie, de tratament logopedic specializat, de programe specifice de predare-

învățare și evaluare, adaptate abilităților lor de citire, scriere, calcul.  

Putem vorbi de ei, de copiii aceștia deosebiți, fără să plecăm privirea spre pământ? Nu! Ei nu 

beneficiază, în cea mai mare parte de consiliere școlară și vocațională, de consiliere personală și a familiei din 

care provin. Dar, până să ajungem să le oferim ajutorul pe care-l merită, e nevoie să-i identificăm, de o evaluare 

eficientă, care să ne permită să știm cum învață copilul, dar și ce și cum este necesar să fie învățat.  

În lipsa specialiștilor din școli, ne întrebăm dacă se poate ca dascălul de la catedră, nu specialistul, că 

acesta nu există, să suplinească cumva absența acestuia și să-i ofere ( deocamdată nu s-a preocupat nimeni de 

această pregătire a dascălului pregătit să predea și să evalueze ) copilului cu CES un climat afectiv pozitiv, să-

i stimuleze încrederea în sine și motivația pentru învățare, să-i determine pe ceilalți elevi din clasă, în puținul 

timp pe care-l are la dispoziție, atunci când nu face slalom printre stufoasele programe, să-i sprijine și să 

coopereze cu aceștia, formându-le tuturor, atitudini pozitive 

Sistemul adecvat de recompense, lauda, încurajarea celui mai mic progres, crearea unui climat afectiv 

corespunzător, centrarea activității pe activitatea practică, folosirea unui limbaj simplu, accesibil elevului cu 

CES și nivelului lui de înțelegere, în lipsa echipelor de care vorbim de ani de zile, ca, din nou, în seama 

profesorilor centrați pe performanță, pe predarea integrală a materiei, pe a răspunde nevoilor unor colective 

majorate excesiv și în detrimentul copiilor .  

Așadar, rămâne să vorbim aproape exclusiv de abordare incluzivă, „de obligația de a-i considera la fel 

de importanți pe toți copiii, fiecăruia să-i fie valorificate calitățile, pornind de la premisa că fiecare elev este 

capabil să realizeze ceva bun”, în contextul în care, nu putem vorbi despre cei care-i privesc pe copiii cu cerințe 

educative speciale, într-un mod special... 

 

1. Popescu G, Plesa O “Handicap, readaptare, integrare”, Bucuresti, Pro Humanitate, 1998 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională 

                                                                          Profesor învățământ primar Zinveliu Maria Simona 

                                                                            Liceul Tehnologic Telciu 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurămpersonal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea."definiție data de Legea nr.339 din 17 iulie 2006  

             Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de 

ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem 

și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din 

timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim 

cunoștințe dobândite anterior de noi. 

         “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. A 

fi voluntar este un lucru foarte important pentru fiecare dintre noi. Învățăm lucruri care ne vor ajuta în toate 

aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce 

facem. 

 Există patru principii fundamentale care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de alte 

activități similare: este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public; este o activitate 

nerenumerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate 

din activitatea respectivă( transport, consumabile, etc.); este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo 

constrângere de vreun fel sau altul; este de regulă derulată într-un cadru organizat ( sub tutela unei organizații 

sau unui grup de inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. În România, 

activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc) În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este 

ridicat, pe când al celor în vârstă este relativ scăzut. 

Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: permite formarea de noi abilități și competențe 

sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a dezvolta abilități existente; oferă o mare oportunitate de 

dezvoltare a retelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de voluntariat tinerii pot primi 

recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o schimbare în ceea ce privește 

palierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a explora noi domenii; satisfacția 

personală, stima de sine și sentimental de împlinire vor crește, prin adăugarea unui raport de valoarea societății. 

Adesea , voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 
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responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul a fost adus în România de organizatiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția lor, 

realizează acțiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor actiuni. ONG-

urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui numîr mare de oameni. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune.  

Știm că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final.   

Prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.Este 

clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Este important 

să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de astăzi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă, fără a aștepta ceva în schimb vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un 

simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Școala are, apoi, rolul 

de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea 

problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, 

ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu 

un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii” . Profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de 

voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea 

de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de 

fonduri de la comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele 

practici de sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă active. 

Elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont propriu, 

pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la vȃrstele 

şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de voluntariat 

mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de 

acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi responsabili, să-l poată 

gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor educaţiei 

intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze 

mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de 

voluntariat, putem apela la discuții cu scopul conștientizării necesității efectuării acestui tip dde activități și 

desigur și prezentarea unor modalități concrete de realizare a acestor activități. Tinerii pot fi încurajați, 
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antrenați să se implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu zise sau de consiliere 

a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. Deasemenea un alt 

domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este necesară activarea 

sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă din grădiniță să se 

implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

 O şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine 

dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care 

este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de 

forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  
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Dezvoltare personală a dascălului- rol, misiune și viziune 

 

Prof. Peti Manuela Otilia 

Colegiul Național Samuil Vulcan, Beiuș  

 

Dezvoltarea pe plan personal trebuie sa fie o preocupare fundamentală a școlii.  Școala trebuie sa le 

ofere genul de educație care sa îi pregăteasca pe copii pentru o viață în permanentă schimbare. 

Profilul de formare al elevului din perspectiva disciplinei CDP vizează cinci dimensiuni ale dezvoltării 

personalității elevului: competențe de autocunoaștere, competențe socio-emoționale 

competențe de management al învățării, competențe de management al carierei , competențe pentru adoptarea 

unui stil de viață sănătos. 

Astfel spus, DCP nu trebuie să se constituie ca o disciplină şcolară în înţelesul ei strict, ci un cumul de aplicaţii, 

dezvoltări practice, experienţe şi atitudini care trebuie învăţate/însușite spre a fi exersate în viaţă. Ea are rol în 

educarea și formarea unor tineri bine instruți, responsabili, cu acțiuni și atitudini asumate care vor devein viitori 

cetățeni implicați, capabili să recunoască, să respecte și să susțină valorile unei societăți democratice. Ea 

urmprește inclusiv pregătirea de absolvenţi direct angajabili şi imediat productivi. 

Misiunea este  cristalizarea unei imagini de sine pozitive, sporirea responsabilităţii personale faţă de 

sine, alţii, față de societate, capacitatea de autoanaliză a erorilor, greşelilor, eşecurilor, adoptarea unei atitudini 

active cu privire la cariera personală, implicarea în societate, etc 

 În ceea ce privește viziunea școlii implementată prin intermediul acestei discipline, este aceea de-a oferi 

elevului confortul psihic, necesar dezvoltării sale armonioase și transformării lui într-un adult adaptat, intergrat 

și responsabil. Climatul propus de către școală este stimulativ, care pune în central procupărilor elevul. 

Exemplu activitate: „Deficienţe de comunicare - sursă a violenţei şcolare” 

Metoda utilizată: jocul de rol 

Desfăşurare: 

Profesorul expune  o situaţie – problemă: 

Un elev în clasa a VI-a, Mihai, a încheiat cu succes o zi de şcoală, iar acum merge în parc să îşi întâlnească 

prietenii. Din banii de buzunar îşi cumpără un pachet de napolitane şi un suc. Ajuns în parc, se aşează alături 

de prietenii săi şi îşi deschide pachetul. Imediat unul din prieteni apare din spate şi se serveşte fără să fie poftit: 

„Hmm... Sunt super!!! Mai vreau”. Dar înainte ca elevul nostru să poate răspunde, apare un alt prieten: „Vreau 

şi eu... Vreau si suc !” şi se serveşte. Al treilea la fel , ia fără să mai ceară. Astfel, pachetul se goleste, Mihai 

nici nu a apucat să guste si el, dar îşi spune că situaţia nu poate continua aşa...Ce credeţi voi că simte/ gândeste/ 

face Mihai ? 

a).Patru elevi interpretează (joc de rol) diferitele atitudini posibile ale lui Mihai, în această situaţie: 

Elevul 1: se scuză, stânjenit, faţă de prietenii săi că nu a apucat să îi servească ... şi le lasă totpachetul cu 

napolitane şi sucul 

Elevul 2: se enervează vizibil, strigă la prietenii săi să îl lase în pace, aruncă pachetul pe jos ,înjurând, lovind 

pachetul cu piciorul, etc. 

Elevul 3: fără să spună nimic le lasă prietenilor sucul şi napolitanele, apoi îi ignoră astfel încât ei să simtă că 

s-a supărat foarte tare 

Elevul 4: se ridică in fata prietenilor săi, îşi exprimă sincer şi deschis nemulţumirea faţă de comportamentul 

lor- „Hey...sunteti prietenii mei, dar sa stiti ca ma simt jignit de atitudinea voastra ! La mine chiar nu va ganditi 

?...” El le explică că după o zi grea de şcoală simte nevoia unei mici recompense – de aceea a cumpărat 

dulciurile, pe care le împarte bucuros cu ei, dar în măsura în care se satură şi el. 

b).Împreună cu grupul se discută în ce constau cele patru modalităţi de răspuns. 

c). Lecţia se poate încheia cu discuţii pe marginea unor întrebări de tipul: 

Credeţi că e dificil să fii asertiv/ferm, în special cu prietenii? 

E riscant sau nu să îţi exprimi sentimentele negative? De ce da? De ce nu? 
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Daţi exemple din viaţa personală în care atitudinea fermă / asertivă s-a dovedit eficientă. 

 

Dezvoltarea încrederii elevilor în propriile capacități de învățare 

 

Tema lecției: „Strategii și tehnici de învățare eficientă” 

Clasa a V-a 

• Competența/ competențele specifice vizate  

3.1. Identificarea factorilor personali și de context care facilitează/blochează învățarea 

• Cum poate fi valorificată această resursă la clasă, în activitățile de la Consiliere și dezvoltare 

personală? 

1. Exerciţiu de energizare şi anunţarea temei: 

Se proiectează pe ecran melodia „Învaţă” -Videolyrics și imagini sugestive despre învăţare: 

https://www.youtube.com/watch?v=ey_6IDM4PNc sau, dacă este necesară o melodie mai ritmată şi mai 

modernă, melodia „Am învățat” by Voxis & Kamelia: https://www.youtube.com/watch?v=14gNHM8BeUo 

Întrebări: 

Ce învăţăm în fiecare zi? 

Care sunt sursele învăţării noastre? 

De la ce învăţăm? 

Când anume învăţăm ?  

Câteva exemple de situaţii de viață. 

Obiectivul lecţiei: Fiecare elev să îşi determine stilul principal de învăţare şi să aplice diferite strategii pentru 

creşterea eficienţei învăţării. 

2. Exerciţiu -Să ne identificăm stilul de învăţare! 

Se distribuie elevilor chestionarul pentru identificarea stilurilor de învăţare  

La final, fiecare dintre elevi îşi va nota predominanţastilului personal de învăţare. 

3. Exerciţiu: Start spre Super Învăţare: Efect maxim cu efort minim!!! 

Obiectiv: Creşterea eficienţei învăţării prin valorificarea stilului predominant şi dezvoltarea stilurilor 

secundare.  

Se solicită elevii să se grupeze în diferite colţuri ale clasei în funcţie de stilul predominant de învăţare, în urma 

chestionarului. Se distribuie fiecărui grup câte o coală de flip-chart și markere. Se distribuie fiecărui grup 

exemplare din Fişa de lucru care reprezintă materialul de învăţat. 

Sarcina de lucru: să noteze pe coală minim trei activităţi prin care adaptează materialul din Fişa de lucru la 

stilul de învăţare propriu grupei lor: vizual, auditiv sau practic. Un reprezentant din fiecare grup prezintă pentru 

întreaga clasă modalităţile identificate, afişând coala de flip-chart. 

 

4. Finalizarea activităţii, reflecţii, concluzii prin conversaţie frontală: 

Se constată structura clasei, după stilul predominant de învăţare al elevilor. 

• Cum poate fi valorificată această resursă în activitatea de evaluare? (inclusiv autoevaluare/ inter-

evaluare) 

Se schiţează o proiecţie a temelor pe care le au elevii, pentru ziua următoare, pentru a stabili cum pot fi adaptate 

stilului de învăţare al fiecăruia. 

• Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc  

În funcție de stilul de învățare al elevului se vor întocmi fișe de lucru/ evaluare care să valorifice la maximum 

cunoștințele dobândite. 

De asemenea, indicați in maximum o pagină care sunt propunerile dumneavoastră pentru ca această activitate 

să fie replicată și la disciplina pe care o predați.  

Prin specificul ei, istoria este pentru elevi atât o disciplină frumoasă şi interesantă, cât şi o disciplină abstractă 

care face apel la imaginație/creativitate.  

Lectiile eficiente de istorie trebuie: 

• sa aiba schita scrisa pe tablă  (PPT) si în caiete 
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• sa fie însotită de imagini/texte/filmulete explicate/machete, etc 

• să includă si harți conceptuale 

Prin îndeplinirea condițiilor de mai sus se propune elevilor un material adecvat tuturor stilurilor de învățare 

(vizual, auditiv sau practic). 
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Importanța jocului în aer liber pentru copii 

             Prof. înv. primar, Duță Natalia Felicia 

Școala Gimnazială “Henri Mathias Berthelot” Ploiești – Prahova 

 

 Educaţia nonformală reprezintă ansamblul influenţelor educative structurate şi organizate într-un 

cadru instituţionalizat, dar desfăşurate în afara sistemului de învăţământ. Notele caracteristice ale acestei forme 

de educaţie sunt legate de caracterul opţional al activităţilor organizate, participarea elevilor la stabilirea a ceea 

ce se va învăţa şi se va întreprinde, rolul discret al dascălului şi renunţarea la evaluări. Activităţile 

extracurriculare 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. Potenţialul larg al 

activităţilor extracurriculare este generator de căutări şi soluţii variate. Succesul este garantat dacă ai încredere 

în imaginaţia, bucuria şi în dragostea din sufletul copiilor, dar să îi laşi pe ei să te conducă spre acţiuni frumoase 

şi valoroase. Scopul activităţilor extraşcolare este dezvoltarea unor aptitudini speciale, antrenarea elevilor în 

activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, cultivarea interesului pentru activităţi socio-culturale, facilitarea 

integrării în mediul şcolar, oferirea de suport pentru reuşita şcolară în ansamblul ei, fructificarea talentelor 

personale şi corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. Activităţile extraşcolare se desfăşoară într-un 

cadru nonformal, ce permite elevilor cu dificultăţi de afirmare în mediul şcolar să reducă nivelul anxietăţii şi 

să-şi maximizeze potenţialul intelectual. Oricât ar fi de importantă educaţia curriculară realizată prin procesul 

de învăţământ, ea nu epuizează sfera influenţelor formative exercitate asupra copilului. Rămâne cadrul larg al 

timpului liber al copilului, în care viaţa capătă alte aspecte decât cele din procesul de învăţare şcolară.  

Activitatile extrascolare au menirea de a valorifica timpul liber al elevilor într-un mod plăcut şi util 

şi  de a-l transforma într-o sursă educaţională. Acestea au un rol important în cultivarea gustului pentru lectura, 

pentru carte. Elevii pot fi stimulaţi să citească prin vizionarea de piese de teatru, filme istorice, comedii, 

participând la lansări de cărţi, prin dramatizarea unor opere literare cu diferite ocazii, prin implicarea în 

desfăşurarea șezătorilor literare, a cercurilor de lectură şi a atelierelor de scriere creativă. 

Jocul în aer liber are un rol crucial în dezvoltarea armonioasă și sănătoasă a copilului. Într-o epocă în 

care televizorul și calculatorul domină din ce în ce mai mult viața copilului și îl atrag în plasa sedentarismului, 

activitățile în aer liber sunt o metoda la care merită sa apelezi pentru a crește un copil inteligent și sănătos, atât 

din punct de vedere fizic, cât și mental. Joaca în aer liber dezvoltă copilului o mulțime de abilități noi, complet 

diferite de cele pe care le dobândește din joaca în spații închise. Beneficiile fizice ale jocului în aer liber sunt 

cele mai numeroase pentru dezvoltarea copilului. Petrecerea timpului în aer liber încurajează, înainte de orice, 

practicarea multor tipuri de sport: fotbal, baschet, handbal, volei etc., care se dovedesc esențiale pentru 

creșterea lui armonioasă. Supraponderalitatea și obezitatea sunt cele mai mari riscuri pentru sănătate la care 

sunt expuși copiii erei moderne. În prezent, din ce în ce mai mulți copii sunt sedentari și mănâncă nesănătos, 

lucruri care contribuie la îngrășarea rapidă și apariția problemelor de sănătate. Jocul în aer liber oferă copilului 

oportunitatea de a alerga, de a se plimba sau de a merge cu rolele, bicicleta, trotineta etc. Există o mulțime de 

jocuri pe care le pot practica copiii în aer liber și care au un rol esențial în a-l menține activ și sănătos. Săriturile 

și alergatul de colo până colo sunt exerciții fizice importante, care ajută la dezvoltarea grupelor de mușchi, la 

întărirea oaselor și la buna funcționare a tuturor organelor. Copiii care se joacă frecvent în mijlocul naturii se 

dezvoltă mai armonios din punct de vedere fizic decât cei care petrec majoritatea timpului în scaun la calculator 

sau pe canapea, cu ochii în televizor.   
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      Activitatea fizică și jocurile care se practică în aer liber au un impact puternic și asupra dezvoltării lui 

emoționale și sociale, dar și asupra comportamentului lui. Jocul în aer liber ajută copilul să își facă prieteni noi 

și să-și dezvolte viața socială. Este o modalitate importanta de socializare. Atunci când iese în parc sau într-un 

spațiu de joacă amenajat în aer liber, cel mic intră în contact cu o mulțime de copii cu care are ocazia sa 

interacționeze și să lege prietenii. O viață socială bogată a copilului contribuie la creșterea stimei și încrederii 

de sine, esențiale pentru dezvoltarea lui emoțională. În plus, învață cel mai bine să coopereze cu alți copii și să 

înțeleagă ce este spiritul de echipă din jocurile de grup care au adesea loc în aer liber. Atunci când copilul 

construiește castele, se joacă în nisip, șotronul sau elasticul cu ceilalți parteneri de joaca sau explorează diverse 

spații și locuri din natură, își dezvoltă gândirea logică și capacitatea de a raționa. Joaca afară, în aer liber, 

încurajează copilul să își dezvolte imaginația și creativitatea, să își asume riscuri și responsabilități, să găsească 

singur soluții sau strategii și să descopere placerea de a face anumite lucruri. Activitățile făcute de copii în 

mijlocul naturii se dovedesc a fi cel mai puternic remediu antistres. Alergarea și petrecerea timpului în aer 

liber contribuie la redarea unei stări de relaxare și destindere, esențiale pentru sănătatea lui emoțională. Jocul 

în aer liber are un efect terapeutic în multe afecțiuni. Se pare ca activitățile din mijlocul naturii și respirarea 

aerului curat contribuie la recuperarea mai rapidă din convalescența, după anumite boli sau accidente. 

Specialiștii au demonstrat, în nenumărate rânduri, că jocul constant al copilului în natură are un impact puternic 

asupra performanțelor lui școlare. Copiii care fac mișcare și se joacă în aer liber au rezultate mai bune la școală 

și o putere de concentrare mai mare la ore. De asemenea, și memoria are de beneficiat de pe urma relaxării 

copilului în mijlocul naturii. Expunerea copilului în natură îi oferă o experiență multisenzorială care are un rol 

esențial în dezvoltarea creierului în copilăria timpurie. Ajută la îmbunătățirea și dezvoltarea simțurilor. 

Contactul cu natura îi oferă copilului oportunitatea de a învăța și de a întelege mai bine mediul 

înconjurator. Este un izvor nesecat de cunoștințe și informații pentru cel mic. Îl ajută nu doar să își dezvolte 

cultura generală, dar și să se integreze mai bine în comunitate și să înțeleagă care sunt regulile ei. Rolul educativ 

al jocului în aer liber este nelimitat. De când ieși cu copiii din clasă, ai șansa să îi înveți lucruri esențiale pentru 

educația și siguranța lor.  Îmbinarea jocului în natură cu regulile de siguranță pe care le presupun 

anumite medii de joacă, cu conduita potrivită pe care trebuie să o aibă în public și învățarea locurilor pe unde 

și cum să traverseze corect ajuta copilul să se descurce mai ușor în spațiile exterioare, din afara casei si a clasei. 
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O fapta bună în fiecare zi sau despre  importanța voluntariatului 

Prof. Oana Bold 

Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Buzău  

 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală,la orice vârstă. Voluntariatul 

este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este 

responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori 

importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru 

realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe 

noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru 

 În țara noastră, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultima perioadă o dezvoltare rapidă, începând 

de la nivel local, până la nivel național și chiar internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și 

serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un 

cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 Această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se 

face de bunăvoie, fără constrângere”. 

 A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și 

de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai 

valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.  
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 1.Cine poate fii voluntar? 

 Oricine. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest mod o 

contribuţie lumii. 

 

 2.  Îţi faci noi prieteni 

 
 Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă 

este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au 

aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta 

să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

3. Voluntariatul te  pote ajuta  în carieră 

 

 
 Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar 

trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi 

să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la 

un anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

 

4. Voluntariatul te face să te simţi împlinit 

 
 Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat 

nişte persoane mai puţin norocoase. 

Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul şi te 

face mai sănătos. De asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul 
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imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte 

comunitatea în care trăieşti. 

 

5.. Descoperi realitatea din jurul tău 

 
 Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu 

tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la 

sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim 

şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te 

afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim 

soluţie.  

 

6.Ajuţi la corectarea nedreptăţilor 

De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba 

de cineva cunoscut, dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a 

fost suficient ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din 

bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul 

contribuie la corectarea unor probleme ale societăţii care afectează multe persoane. România este țara 

europeană cu cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge 

pe mâinile traficanţilor sunt minore.  

 

7. Eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume 

 

Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente încât 

să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru cauza 

care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul că ai 

contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care merită 

timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau persoane 

care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor 

nedreptăţi.  
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Faptele bune- metoda de a dezvolta personaliti 

prof. Ghenţ Ioana Florina 

 Grădiniţa PP1, Arad 

 

Implicare  în proiecte ce vin în beneficiul unei cauze sau chiar în beneficiul comunității din care faci 

parte, nu contribuie doar la dezvoltarea acesteia, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii 

învață, experimentează, voluntarii lucrează în echipă. Voluntariatul ne conectează cu ceilalți, întărește în 

fiecare încrederea în sine, îți poate oferi experiență, te poate învăța aptitudini valoroase. 

Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o 

formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Este clar că această activitate non-

profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai 

mult, să fii activ într-un mod 

Oganizarea şi desfăşurarea FAPTELOR BUNE cu preşcolarii, au un impact deosebit şi asupra 

părinţilor acestora, care vin în sprijinul nostru. 

Alături de preşcolarii grupei am participat la activităţi de voluntariat pentru diverse cauze sociale. o 

activitate importante a fost aceea de a ajuta un copil să meargă la şcoală. Astfel, această acţiune a presupus 

donarea de rechizite, ghiozdan, îmbrăcăminte pentru un copil provenit din medii sociale diferite. în fiecare am 

am colectat de la părinţi donaţiile care au ajuns mai apoi, la familiile nevoiaşe.  

Pentru copiii de grădiniţă această activitate a adus un plus de empatie, deoarece cei mici şi-au dat 

seama  că sunt copii care un îşi permit să frecventeze şcoala sau grădiniţa. Am încercat astfel, să facem un 

obiecei din a dona. 

Faptele bune, am încercat să nu le limităm, ci în cadrul proiectului să implementâm activităţi bazate 

pe ecologie, unde doar împreună vom reuşi să avem un mediu înconjurător sănătos. Aici am reuşit să colectăm 

selectiv deşeutile, să curăţăm o parte din pădurea oraşului de gunoaie, să semănăm plante medicinale şi să 

înfrumuseţăm curtea grădiniţei.  

Alimentaţia, reprezintă un subiect ce l-am abordat împreună cu cei mici, prin diferite activităţi. am 

donat alimente sănătoase unui centru de bătrâni, unor copii nevoiaşi şi am desfăşurat şi la grădiniţă activităţi 

de conştientizare a importanţei consumului de fructe , legume şi cereale.  

Să fii mereu prezent printre oameni cu inima și sufletul, să ajuti necondiționat acolo unde este nevoie, 

este absolut minunat. Atunci când dăruiești iubire, primești iubire, când respecți, ești respectat Toate aceste 

valori pot fi cultivate în conștiința copiilor prin participarea directă la acțiuni. Piatra de încercare a omeniei 

este fapta bună , căci omenia nu se manifestă în vorbe ci în fapte. Trezire și dezvoltarea spiritului 

voluntariatului la copii, cultivarea  valorilor lui ar putea fi unul din obiectivele educatorilor, un spirit care 

transformă valorile sociale în principii de conduită personală. Prin aceste activități , copiii vor înțelege că 

valorea unui om constă  în ceea ce este capabil să dea și nu in ceea ce este el capabil să primească. 

Alături de partenerii noştri, două ONG-uri şi alături de părinţii copiilor am incercat ca fiecare lună să 

aibă o tematică. Astfel: 

Septembrie: Vreau şi eu la şcoală! 

Octombrie: Alimente pentru bătrânii din centre. 

Noiembrie: Încălţăm un copil! 

Decembrie: Cutia cu suflet! 

Ianuarie: Doneayă o carte de poveşti! 

Februarie: Alimente pentru céntrele de copii! 

Martie: Donăm hăinuţe şi scutece pentru copiii din spitale! 

Aprilie: Coşul Iepuraşului! 

Mai: Mediul înconjurător- colectarea selectivă a deşeurilor! 

Iunie: Cadouri pentru copiii nevoiaşi! 

Pentru încurajarea preşcolarilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete 
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de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Copiii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu zise sau de consiliere a altor oameni 

în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase. 

Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este 

necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea copiilor încă din grădiniță să 

se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului.  

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii 

și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

În concluzie, faptele bune , duc la încrederea în forţele propii, dezvoltarea empatiei, dezvoltarea unor 

relaţii de durată cu partenerii noştri, stabilirea unei legături strânse între grădiniţă şi familia. 
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FAMILIA - PARTENER ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Răduţ Alexandra, Școala Gimnazială  Castranova 

Prof. Răduţ Eugen Cristian, Școala Gimnazială  Castranova 

 

 “Educația este un proces al vieții și nu o pregătire pentru viață. Cred că, școala trebuie să reprezinte 

viața actuală, viață tot atât de reală și de vitală pentru copil ca aceea pe care el o duce în familia sa, cu vecinii 

săi, pe locurile lui de joacă. ” ( John Dewey) 

 

Actualmente, despre educație se vorbește mult și la toate nivelurile, în procesul educațional sunt 

antrenați diferiți factori : școala, familia, comunitatea, etc. 

Contribuția acestora este foarte importantă, însă ponderea cea mai mare a influențelor îi revine 

familiei. Influența ei are o putere considerabil mai mare decât suma influențelor fiecăruia dintre  ceilalți factori. 

Familia, ai cărei membrii sunt reuniți prin drepturi și obligații comune, are ca funcție principală creșterea și 

educarea copiilor. Acestora, familia le asigură existența materială și climatul afectiv și moral necesar 

dezvoltării personalității. 

Schimbările de natură socio-economică din societate au consecințe negative asupra situației copiilor 

în familie. Părinții, mult prea preocupați de satisfacerea nevoilor materiale ale vieții nu mai oferă suficientă 

afectivitate și sprijin copilului – elemente atât de necesare dezvoltării armonioase. Evoluțiile rapide din viața 

socială de astăzi, modificarea statutului familiei, fac ca rolul școlii să fie mare, nu numai în ce privește educația 

copiilor, ci și a părinților. Tocmai aceste schimbări exprimă necesitatea reală a colaborării între școală și 

familie, atât în rezolvarea unor sarcini de susținere materială, precum și în cooperarea în alegerea programelor 

de instruire și educare, pentru cunoașterea personalității copiilor, pentru orientarea școlară și profesională. 

Parteneriatul cu familia înseamnă și o reconsiderare a atitudinii profesorului față de acestea. 

Îndatoririle profesorului față de familie sunt: mai multă transparență, acceptarea observațiilor pertinente și 

promovarea sugestiilor privind obiectivele și prioritățile educaționale, informarea corectă și operativă. Familia 

are cea mai mare influență asuprea copilului, iar trăirile afective reprezintă suportul absolut necesar susținerii 

efortului de învățare. 

Rolul părinților față de copilul devenit elev se schimbă. Părinții au nevoie de instruire în ceea ce 

privește modul de urmărire al îndeplinirii sarcinilor școlare și controlul conduitei copilului. 

Activitatea de îndrumare a părinților de către profesor este evident necesară. 

Unitatea de opinii dintre cele două instituții - școală, familie – trebuie realizată doar în strânsă 

colaborare. 

Sunt părinți care își propun să ajute școala, cu condiția ca ei să cunoască obiectivele educaționale. Pe 

aceștia trebuie să-i informăm, descriindu-le tipurile de comportamente realizabile, explicarea modalității de 

acțiune, pentru ca metodele de influențare să nu fie în contradicție cu cerințele pedagogice. 

Alți părinți nu manifestă interesul necesar față de evoluția copilului și, ca atare lasă școlii toată grija. 

Prin metode pedagogice pot fi atrași alături de școală, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă. 

Părinții sunt cei care trebuie să învețe de la educatorul copilului pentru a cunoaște direcția și ritmul la 

care trebuie să se alinieze. Schimbul de idei este profitabil atât pentru școală cât ți pentru elev și părinții săi. 

Colaborarea cu familia nu se limitează numai în ceea ce privește activitatea școlară ci și în cadrul 

activităților extrașcolare pentru că acestea contribuie la adâncirea și completarea procesului de învățământ, la 

adâncirea înclinațiilor și aptitudinilor copiilor, la organizarea rațională și plăcută a timpului liber. 

Orice activitate am desfășura împreună cu părinții și oricum am denumi aceasta: parteneriat, relație 

școală – familie, toate conduc la concluzia că, dacă adulții – în cadrul celor două instituții – comunică și 

colaborează, atunci cel care va avea de câștigat este elevul. 
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VOLUNTARIATUL O FERESTRĂ SPRE BINE   

Profesor – Otviș Monica 

C.S.E.I. Lacrima Bistrița 

 

    Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de de activități similare 

(precum internshipul/practica, etc): 

1. Este o activitate desfasurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câstig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfășurătă de bunăvoie, fără vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de 

intiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

      Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, 

doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel 

timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală 

     Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, deoarece 

atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul tău, dar şi 

la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: sunt forțați 

să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele autorităților 

și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce privește 

personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, în folosul 

altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație neguvernamentală. 

La eLiberare voluntarii contribuie la lupta pentru combatarea traficului de persoane. In epoca modernă, 

voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra declarație a Națiunilor Unite “Noi 

oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni concrete ale voluntarilor la nivel global. 

Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit în acea 

perioadă ca o “modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”. Dar de exemplu, în timpul crizei 

economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a ajuta tinerii 

ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un loc de cazare și 

mâncare. Voluntariatul a fost adus în Romania de organizatiile neguvernamentale (ONG) care, prin definitia 

lor, realizeaza actiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor actiuni. ONG-

urile lucreaza cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. O defintie a 

voluntariatului adoptata de Consiliul National al Voluntariatului este „activitatea desfasurata din proprie 

initiativă, de orice persoana fizica,în folosul altora, fără a primi o contraprestație materiala”. Potrivit Legii 

voluntariatului din Romania, se incheie un contract de voluntariat, care este o convenție cu titlu gratuit, 

realizată între o persoana fizică, denumită voluntar, și o persoană juridică, denumită organizație gazdă, în 

temeiul căreia prima persoană se obligă față de a două să presteze o activitate de interes public fără a obține o 

contraprestație materială. 

Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă este 

prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au aceleaşi 

https://www.eliberare.com/voluntari/
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interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi 

depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi timpul, 

îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar trebuie să 

dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să 

comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

Dacă toți vom purta bucurie și pozitiv, ne vom iubi și ne vom respecta reciproc, atunci prin eforturi comune 

vom face din lume o lume mai bună și mai amabilă și aceasta este misiunea fiecărei persoane care trăiește pe 

pământ. Sunt convins că ajutorul dezinteresat reciproc duce la schimbări fundamentale în inimile oamenilor, 

în relațiile umane. În mine, observ aceste schimbări și mă bucur că oamenii mei apropiați observă și aceste 

schimbări. Cred că poți deveni voluntar la orice vârstă, nu există un cadru 

BIBLIOGRAFIE: 

Modele de programe de voluntariat în biblioteci – Publicație editată în 2014 de Pro Vobis 
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Jocul didactic și predarea online în învățământul preșcolar 

 

      Prof. înv. preșcolar: Ghiță Corina-Maria 

      Grădinița cu P.P. „SF. ANA” Craiova 

 

 Educația preșcolară primește, în zilele noastre, o atenție din ce în ce mai mare din partea societății, 

lucru cât se poate de justificat, dat fiind faptul că preșcolaritatea reprezintă etapa în care se pun bazele tuturor 

laturilor personalității umane. Acum se „plantează” semințele inteligenței cu toate formele ei și ies la iveală 

arhitecții de mai târziu preocupați de mici să măsoare, să îmbine, să înalțe, să costruiască; în această perioadă 

se afirmă și viitorii oameni de știință care își arată de mici curiozitatea față de tot ceea ce îi înconjoară și caută 

să exploreze, să descopere mereu noi lucruri de învățat, vor să descifreze mistere ale lumii din jur, sunt atrași 

de experimente de tot felul și au, întotdeauna, câte un „de ce?” pregătit pentru adultul care pare să le știe pe 

toate; oamenii literelor, poeții, filosofii, „maeștii cuvintelor” se nasc și ei pe treptele învățământului preșcolar, 

fiind cei care sunt ispitiți de universul poveștilor și al basmelor, de provocările ghicitorilor, ale zicătorilor și 

numărătorilor, de farmecul și muzicalitatea versurilor și cei care, stăpâniți de imaginație și fantezie creează 

ei înșiși adevărate întâmplări fantastice. Iată, așadar, cât de bogată în semnificații este vârsta de aur a copilăriei 

cum este numită, pe bună dreptate, preșcolaritatea. Toată această bogăție trebuie, însă, educată și dezvoltată 

pentru a deveni un sol fertil din care să crească, mai târziu, un adult capabil să se integreze într-o societate 

care impune reguli, care trasează modele de urmat și care, mai presus de toate, solicită anumite deprinderi, 

aptitudini și calități pentru a supraviețui între granițele ei. Rolul important al educării copilului în această 

perioadă revine, în primul rând, familiei căci, nu degeaba, se vorbește despre „cei 7 ani de acasă” când se 

transmit de către diverși membri ai familiei, conștient sau inconștient, norme și valori fundamentale pentru 

succesul de mai târziu al omului și, în al doilea rând, revine grădiniței al cărei ideal capătă dimensiuni uriașe 

în contextul din ce în ce mai schimbător al lumii de azi. 

 Privit de unii drept o descărcare a surplusului de energie sau un simplu stimulent al creșterii, iar de 

alții drept un complex factor al dezvoltării cognitive, jocul apare încă din primele luni de viață ale copilului 

și îl însoțește pe om pe tot parcursul vieții. Punctul culminant este, însă, atins în perioada preșcolarității, când 

acesta devine forma principală de activitate cu ajutorul căreia se cristalizează întregul comportament social 

al copilului. Dintre toate tipurile de jocuri care animează activitatea din grădiniță, jocul didactic este cel care, 

îmbinând ludicul cu utilul, îndeplinește o gamă largă de funcții, fiind organizat în așa fel încât copilul să 

achiziționeze noi cunoștințe și să-și formeze deprinderi fără să simtă că este constrâns să facă acest lucru. 

Lăsând deoparte rolul pe care îl deține în educarea tuturor proceselor psihice și al conduitelor sociale și morale 

ale copilului, jocul didactic este un mijloc esențial, necesar dezvoltării capacităților de comunicare, fiind cel 

care creează o punte de legătură între gândire și limbaj. Mai mult decât atât, el este liantul tuturor activităților 

din grădiniță, ajutând preșcolarul să înțeleagă ce este munca și învățătura, dar lăsându-l să se bucure, în același 

timp, de libertatea și seninătatea pe care i le oferă, cu atâta generozitate, copilăria. Rolul și locul jocului 

didactic în universul metodelor pedagogice utilizate în învățământul preșcolar este unul unanim apreciat ca 

fiind extrem de important. Prin întreaga lor structură, jocurile didactice le sunt familiare copiilor, fiind 

activități care se apropie cel mai mult de lumea lor, situată în afara constrângerilor adulte. Mai mult decât 

atât, felul în care sunt organizate și, de altfel, întreaga lor desfășurare ajută copilul să achiziționeze noi 

cunoștințe și să-și formeze deprinderi noi fără să simtă efortul intelectual, așa cum îl percep școlarii de mai 

târziu. În cadrul lui se îmbină, într-un neașteptat echilibru, elementul distractiv cu cel educativ, elementul de 

surpriză cu cel de așteptare, pentru a da naștere unei activități speciale în care sunt antrenați toți copiii și în 

care este implicat același tip de efort fizic și intelectual din partea fiecăruia. În acest context funcțiile jocului 

didactic sunt vaste, atingând toate laturile de dezvoltare a personalității copilului, prin crearea cadrului perfect 

de exersare a disponibilităților înnăscute și prin oferirea celor mai potrivite mijloace de depășire a tuturor 

obstacolelor apărute. 

 Situația deosebită în care se află învățământul românesc în contextul pandemiei de coronavirus a 

determinat o regândire și o repoziționare a metodelor de predare la nivelul tuturor nivelurilor de învățare, dar, 

mai ales, la nivelul învățământului preșcolar. Este de netăgăduit faptul că, pentru copilul de vârstă preșcolară, 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

558  

interacțiunea cu educatoarea, dar și cu colegii de grupă reprezintă factorul determinat pentru reușita oricări 

metode didactice, dar, mai presus de orice, pentru reușita jocului didactic. De aceea, predarea online a venit 

cu provocări inedite pentru cadrul didactic de la grădiniță, care s-a văzut pus în situația în care să conceapă, 

dar și să readapteze, jocuri didactice care să poate fi abordate în mediul virtual și care să respecte, în același 

timp, specificul de vârstă și particularitățile individuale ale copilului preșcolar. Din fericire, deși, la o primă 

vedere sintagmele „predare online” și „joc didactic” par a fi incompatibile, există aplicații online care vin în 

sprijinul acestei misiuni. Una dintre aceasta este aplicația wordwall care s-a dovedit extrem de eficientă pentru 

crearea unor resurse de predare personalizate extrem de variate și atractive pentru copiii cu vârste cuprinse 

între 3 și 6 ani. Avantajul acesteia este că permite conceperea unor jocuri interactive prin îmbinarea 

conținutului de predat cu o mulțime de instrumente oferite de tehnologia virtuală care sunt extrem de atractive 

pentru copii. Mai mult decât de atât, în ciuda sfatului experților de a nu permite copiilor să petreacă prea mult 

timp în fața unui ecran, fie că este vorba despre cel al lui smartphone, laptop sau televizor, majoritatea 

părinților recunosc că le pun la dispoziție un astfel de dispozitiv dotat cu o mulțime de jocuri virtuale. De 

aceea, consider că realizarea unor jocuri didactice online reprezintă un mijloc ideal de a îmbina un conținut 

informațional controlat și relevant cu atracțiile oferite de era tehnologică actuală, atracții în fața cărora, oricât 

am încerca nu putem pune prea multe bariere.  

 Mai jos voi prezenta un joc didactic pe care l-am conceput folosindu-mă de aplicația wordwall, 

„Roata orelor exacte”. Jocul l-am folosit pentru a preda citirea ceasului la copiii de grupa mare, în cadrul 

temei săptămânale „Timpul”. Acesta s-a bucurat de un real succes, fiind o adaptare a celebrelor jocuri care 

folosesc roata interactivă pentru a selecta un conținut pe baza căruia copiii trebuie să rezolve o sarcină, să 

răspundă la o întrebare sau să facă dovada unei deprinderi. Avantajul de data aceasta a fost reprezentat de o 

economisire a timpului necesar pentru confecționarea unei roți din carton sau alte materiale, dar și de 

posibilitatea de a alege dintr-o mulțime de imagini disponibile online. 
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 Jocul didactic mi-a permis să le explic de la distanță copiilor modalitatea de citire a unui ceas și să 

mă asigur că toți au înțeles conținutul transmis. Însă cel mai important aspect a fost reprezentat de posibilitatea 

de a interacționa cu fiecare dintre ei și de a purta discuții pe marginea imaginilor slectate, permițându-mi, 

astfel, să insist asupra anumitor informații mai greu de înțeles. 

 Pe lângă jocuri de tipul „roata interactivă”, aplicația wordwall permite crearea unei mulțimi de alte 

jocuri didactice de tipul cărți de joc, labirint, diagrame etc. 

 Așadar, ținând seama de toate cele expuse mai sus, putem afirma că jocul didactic reprezintă 

metoda de predare care poate face față cel mai bine provocărilor aduse de schimbările prin care trece 

societatea. Indiferent de forma pe care o poate lua acesta, scopul lui rămâne mereu același: acela de forma 

trăsături pozitive de voință și caracter, de a educa principii și valori morale precum cinstea, curajul, 

perseverența, răbdarea, corectitudinea, încrederea în alții și în sine; de a dezvolta dorința copiilor de a fi de 

fiecare zi versiuni mai bune ale lor înșiși, dar, mai presus de toate, de a contura imaginea unei societăți care 

trebuie să accepte nu uniformitatea, ci unicitatea fiecărui individ. 
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Importanța activității de voluntariat 

Răveanu Monica 

 Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

 

Voluntariatul este o activitate de interes public, desfășurată de o persoană fizică, din proprie inițiativă, 

fără a primi o recompensă materială. “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că 

sunt de nepreţuit.” (Sherry Anderson) 

Din perspectiva modului în care este realizat, voluntariatul poate fi: Voluntariat direct/spontan - activități 

realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane; voluntariatul organizațional- activități realizate 

benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații; voluntariatul organizațional poate fi realizat 

în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție)sau de drept 

privat (ONG, sindicat); formal -pe baza unui contract de voluntariat sau informal fără o relație contractuală 

explicită între voluntar și organizația gazdă. 

În ultimii ani, voluntariatul a cunoscut o ascensiune rapidă în toate domeniile. Activitatea de 

voluntariat se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea 

activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.  În 

România se estimează că sunt patru milioane de voluntari. Această activitate non-profit, nu înseamnă numai 

investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un 

mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Activitatea de voluntariat este importantă și în domeniul educației. . În  acest domeniu pot fi identificate 

anumite crize, limite şi blocaje care pot fi generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a 

lungul timpului) Acestea pot avea urmări în    viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu. Succesul 

în educatie poate fi limitat  de rata mare a absenteismului, condiții materiale precare, lipsa unor condiţii şi 

dotări materiale şi tehnice moderne în unităţile școlare etc. Voluntariatul poate avea o contribuție majoră în 

susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii pentru 

o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv ş.a 

Activitățile de voluntariat   contribuie la dezvoltarea personală și profesională a voluntarilor. Aceștia învață, 

experimentează, lucrează în echipă.  

Pe data de 5 decembrie, voluntarii din toată lumea sunt sărbătoriţi. Acest lucru se întâmplă sub egida Zilei 

Internaţionale a Voluntariatului, stabilită de către Organizaţia Naţiunilor Unite printr-o rezoluţie, în anul 

1985.  

 Valoarea activității de voluntariat este incontestabilă în societatea  de astăzi și este doar o problemă de 

timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Importanța activității de voluntariat 

pentru educație și formare profesională  

                                                                                                       Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina 

                                                                                                       Liceul Tehnologic Telciu 

             Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

          Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. Se știe că voluntariatul este un element 

însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea 

obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, 

respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit 

civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la 

această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până 

la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

           Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. Voluntariatul 

este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi. Deși mulți 

oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, 

voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel 

sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea 

ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, 

atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe 

dobândite anterior de noi. 

         Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Este clar 

că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

          Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate.  
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           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

           Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi 

exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen 

lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de 

un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de  desfăşurare a actului educativ, 

aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi 

capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  

            În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Analiza procesului instructiv-educativ în timpul crizei sanitare 

 

Prof. Dinu Cristina Fabiana 

Liceul Tehnologic ”Danubius” Corabia,jud. Olt 

Criza sanitară provocată de pandemia de covid a adus provocări în toate domeniile de 

activitate,învățământul  nefăcând excepție. 

Dintre toate domeniile afectate consider că,după sănătate, educația a avut cel mai mult de suferit, în 

special educația la nivel preuniversitar.Educația este un domeniu de activitate destul de sensibil și asta deoarece 

părțile implicate sunt profesorii,elevii și părinții. 

Cu totii am fost puși într-o perioadă scurtă să facem învățământ la distanță.Ușor de zis,greu de 

făcut.Noi,profesorii,nu am fost pregătiți pentru așa ceva.Uneori ne este dificil în a ne face înțeleși la clasă,dar 

să te faci înțeles prin intermediul unui laptop/calculator? 

Elevii,la rândul lor, nu sunt dispun cu toții de laptop/calculator.Majoritatea au avut la dispoziție 

telefoanele mobile pentru a se descurca.Un lucru destul de greu pentru a faca față la 6 ore de cursuri online,timp 

de 5 zile pe săptămână.Alți elevi nu au dispus de semnal la telefon(fiind din mediul rural),unii de abonament 

la internet.Fiecare a încercat să se descurce cum a știut mai bine.S-a întâmplat ca în mediul rural profesorii să 

lase lecțiile ,temele și fișele de lucru la magazinul din localitate iar elevii/părinții le ridicau de acolo. 

Părinții au văzut și ei ce presupune munca unui profesor și poate au înțeles mai bine efortul făcut de 

el.Elevii de nivel primar sau de grădiniță și poate chiar de nivel gimnazial au apelat mai mult ca niciodată la 

ajutorul părinților. 

Au trecut câteva luni bune de învățământ online,am început mai stângaci,dar ușor-ușor,noi,profesorii 

am reuși să ne îmbunătățim activitatea didactică online. 

Dacă ar fi să trag linie și să concluzionez toată activitatea noastră,consider că elevii sunt cei mai 

”păgubiți”.Mulți dintre ei au abandonat în totalitate cursurile.Dacă înainte mai veneau de câteva ori pe 

săptămână la școală,acum nu au mai participat deloc. 

Există și un deficit de cunoștințe acumulate,nu toți elevii au ținut ”pasul” cu predarea-învățarea.Situația 

este mai gravă la elevii care susțin anul acesta examene de sfârșit de ciclu școlar:capacitatea și bacalaureatul. 

Circulă o vorbă : ”Cine a vrut să învețe a învățat”.Este relativ adevărat.Elevii care erau silitori și 

preocupați de școală au rămas în continuare focusați.Cei care erau mai slăbuți la carte sau care absentau foarte 

mult au rămas și mai în urmă cu achiziția de cunoștințe. 

Consider că și notarea elevilor a avut de suferit.Nu a mai fost la fel de obiectivă.Relațiile sociale dintre 

elevi au avut și ele de suferit.Nemaifiind nevoiți să vină fizic la școală,elevii nu se mai jucau în pauze,nu mai 

veneau/pleacau împreună spre/dinspre școală. 

Există și părți bune în toată această situație.Am văzut că unele lucruri se pot realiza și de la distanță.De 

exemplu dacă elevul își uită referatul/portofoliul acasă,îl poate trimite pe adresa de email/whatsapp imediat ce 

ajunge acasă.Unele teme se pot trimite și ele la fel.Totodată profesorul le poate trimite elevilor diferite 

materiale folosindu-se de internet. 

Ca și concluzie finală pot spune că învățarea-predarea-evaluarea făcută exclusiv online nu este 

benefică și nu dă rezultate pentru niciuna dintre părțile implicate:elevi,profesori și părinți.Este eficientă atâta 

timp cât predomină învățământul clasic, cu prezența fizică la școală. 
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INTEGRAREA COPIILOR CU DEFICIENŢĂ DE AUZ 

 

 

  Prof.Sarivan Anamaria Nicoleta 

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficiențe Auditive Buzău 

  

Deoarece pierderea auzului la vârste mici determină imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului 

şi, implicit, a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice se impune diagnosticul 

precoce al pierderii de auz, urmat de protezarea auditivă timpurie, şi chiar demutizare. Gândim şi ne exprimăm 

prin limbaj, ideile ni le expunem prin cuvinte, propoziţii, fiecare individ se naşte cu nevoia de a comnuica, de 

aceea scopul educativ principal în activitatea cu copii hipoacuzici şi surzi este formarea unei modalităţi de 

comunicare eficiente, care să-i permită o foarte bună adaptare la viaţa comunităţii şi oferirea unei independenţe 

acţionale şi sociale. 

 Integrarea presupune egalitatea de participare socială şi egalitatea de şanse în realizarea accesului la 

educaţie. Integrarea este un proces complex care presupune: a educa acei copii cu cerinţe speciale în şcoli 

obişnuite alături de ceilalţi copii normali; a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educaţionala, 

consiliere şcolară, asistenta medicală şi socială) în şcoala respectivă; a acorda sprijin personalului didactic şi 

managerilor şcolii în procesul de proiectare şi aplicare a programelor de integrare; a permite accesul efectiv 

al copiilor cu cerinţe speciale la programul şi resursele şcolii obişnuite (săli de clasă, cabinete, laboratoare, 

biblioteca, terenuri de sport etc.); a încuraja relaţii de prietenie şi comunicarea între toţi copii din clasa/şcoală; 

a educa şi ajuta toţi copiii pentru înţelegerea şi acceptarea diferenţelor dintre ei; a ţine cont de problemele şi 

opiniile părinţilor, încurajându-i să se implice în viaţa şcolii; a asigura rograme de sprijin individualizate 

pentru copiii cu CES (cerinţe educative speciale). 

În decursul istoriei persoanele cu dizabilităţi au experimentat diverse atitudini din partea societăţii: de 

la marginalizare la segregare, evoluând la integrare mai apoi la incluziune. Dacă privim în trecut, observăm că 

prezentul e mai bun, dar oare va fii viitorul şi mai bun? Educaţia integrată reprezintă un proces ce se referă în 

esenţă la integrarea în structurile învăţământului general a copiilor cu CES (copii cu deficienţe senzoriale, 

fizice, intelectuale, de limbaj, defavorizaţi socio-economic şi cultural, copii cu tulburări psiho-afective şi 

comportamentale, copii orfani, copii infectaţi cu virusul HIV etc.) pentru a oferi un climat favorabil dezvoltării 

armonioase şi cât mai echilibrate acestor categorii de copii. 

Deşi în România, au evoluat lucrurile, de la prima şcoală pentru o categorie a copiilor deficienţii: surzii, 

la Focşani, mai apoi după aproximativ 70 de ani apare o şcoală pentru orbi şi mai târziu o şcoala pentru 

deficienţi mintali, ambele la Cluj Napoca. De la apariţia acestor forme instituţionalizate are loc o creştere 

progresivă a interesului pentru educaţia copiilor cu deficienţe. În prezent există aproape în fiecare judeţ o 

şcoală specială, şi tot mai multe cadre didactice înţeleg procesul integrării, acceptându-l, totuşi suntem departe 

de a avea rezultate satisfăcătoare. 

Pe baza faptelor concrete din prezent, precum existenţa şcolilor speciale (ale căror clase sunt formate 

dintr-un număr mic de elevi, curriculum adaptat, conţinut simplificat, parcurgerea lentă a conţinutului) ai căror 

elevi la finalul instruirii concurează cu oamenii care au absolvit şcolile de masă, societatea impunându-le 

aceleaşi cerinţe, majoritatea nu fac faţă. Probabil că această formă de organizare va dispărea în viitor, pentru 

că de-a lungul existenţei sale nu au fost remarcate progrese satisfăcătoare. Cererile şi presiunile profesionale 

sunt de importanţă maximă deoarece la acest nivel se realizează efectiv reforma educaţională şi se evaluează 

eficienţa educaţiei. Copii cu dizabilităţii le este necesar reabilitarea în societatea prin integrarea acestora în 

societate şi acordarea unor servicii adecvate. 

Integrarea copiilor cu deficienţe de auz reprezintă o problemă destul de controversata în multe ţări din 

lume, deoarece pierderea auzului la vârste mici determina imposibilitatea dezvoltării normale a limbajului şi, 

implicit, a gândirii copilului, cu consecinţe serioase în planul dezvoltării sale psihice. Din acest motiv, 

diagnosticul precoce al pierderii de auz, urmat de protezarea auditivă timpurie, demutizare acolo unde este 

cazul, este cea mai eficientă cale de compensare a auzului şi garanţia reuşitei integrării şcolare a copilului cu 
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deficienţe de auz. Odată cu integrarea şcolară a copilului surd se impun anumite cerinţe privind modul de 

organizare al clasei, metodele de prezentare a conţinuturilor, strategiile de comunicare în clasă. 

Surditatea este o disfuncţie auditivă care are efect defavorabil asupra dezvoltării psihofizice generale 

a copilului, prin mutitate, adică prin neînsuşirea limbajului ca mijloc de comunicare şi instrument operaţional 

pe plan conceptual. În primul rând, depistarea şi diagnosticarea precoce a surdităţii, este primă măsură care 

trebuie realizată pentru a se putea vorbi de integrare. Cu cât identificarea este mai timpurie cu atât mai repede 

i se poate oferi copilului ajutor specializat. Un copil cu deficienta auditivă trebuie să aibă acces la limbaj, 

indiferent dacă alege varianta demutizării orale sau prin LMG (limbaj mimico-gestual). Cu cât identificarea 

este mai tardiva cu atât este mai dificil de realizat demutizarea pe cale orală şi mai facil de realizat comunicarea 

prin LMG. Scopul educativ principal în activitatea cu copii surzi este formarea unei modalităţi de comunicare 

eficiente, care să-i permită o foarte bună adaptare la viaţa comunităţii şi oferirea unei independente acţionale 

şi sociale. 

De aceea că a doua măsură principală pentru a se realiza integrarea unui copil surd în şcoala de masă 

este protezarea şi demutizarea. În absenţa comunicării verbale se remarcă instaurarea unui ritm lent şi specific, 

pentru adaptarea la condiţiile mediului, nu numai pentru dezvoltarea psihică. În acelaşi timp, amânarea 

preocupărilor faţă de deficientul de auz şi începerea demutizării la vârsta mare, fac să crească tot mai mult 

decalajul dintre copilul surd şi copilul care aude. Prin protezare, deficientul de auz este ajutat să elimine sau 

să evite posibilităţile instaurării unui decalaj major între dezvoltarea lui şi cea a auzitorului. 

Copilul lipsit de auz va învăţa vorbirea în mod organizat, atât în perioada preşcolară, cât şi în perioada 

şcolară mică. Pentru aceasta au fost recomandate mai multe strategii de abordare a demutizării: unii au sugerat 

folosirea iniţială a cuvintelor cu conţinut concret şi uşor de pronunţat, alţii recomanda respectarea principiului 

accesibilităţii articularii. Principala problemă se referă la metodologia prezentării acestor cuvinte, astfel încât 

ele să devină noţiuni integratoare şi utile în perspectiva sistematizării şi continuităţii în dezvoltarea 

vocabularului copilului demutizat. Decizia cu privire la modul de abordare a procesului educativ recuperator 

de demutizare aparţine specialistului care va încerca să identifice cel mai eficient program de intervenţie, prin 

analiza particularităţilor psiho-intelectuale şi a dominanţelor personalităţii copilului, stilului propriu de 

activitate şi a resurselor existente, inclusiv la nivelul familiei, care pot susţine constant activitatea de învăţare. 

Dacă demersul integrării se realizează în clasa a V-a, atunci înseamnă că acesta decizie a fost luată de către 

specialişti, în urma unei evaluări complexe şi copilul este pregătit oarecum de a face faţă cerinţelor şcolii unde 

urmează a fi integrat. 

Modalitatea de comunicare predominanta instrumentată copilului surd era comunicarea orală, 

considerată mijlocul cel mai adaptat de realizare a interrelaţionarei umane. Astfel deficienţii de auz erau supuşi 

procesului demutizării, prin care deficitul dat de mutitate, ca şi stare consecutivă surdităţii, se dorea a fi 

înlăturat prin însuşirea comunicării orale şi perceperea limbajului prin labiolectura. În literatura de specialitate 

sunt menţionate trei metode generale prin care se măreşte educarea comunicării deficientului de auz: orală, 

bilingvistic/biculturala şi comunicarea totală. Trebuie luaţi în considerare numeroşi factori în alegerea celei 

mai potrivite metode de comunicare: gradul şi tipul hipoacuziei, abilităţile copilului de achiziţionare a 

limbajului oral, suportul comunităţii, oferta educaţionala a societăţii. 

Astfel intervenindu-se de timpuriu, (intervenţia timpurie este cunoscută ca o mişcare socială, un 

domeniu de specializare profesională şi ştiinţifică, o condiţie sine qua non pentru sporirea eficienţei procesului 

de recuperare şi inserţie socială a copiilor cu CES, datorate unor deficienţe care pot duce la diferite handicapuri) 

se vor putea realiza progrese în ceea ce priveşte organizării educaţiei auditive, a învăţării limbajului şi 

comunicării, a exersării cogniţiei şi a întregului potenţial psihic al copilului. De asemenea pentru a avea un 

rezultat pozitiv în ceea ce priveşte integrarea copilului surd în şcoala publică, şi mai apoi în societate trebuie 

urmate trasee educaţionale compatibile cu tipul şi gradul de deficienţă. Dacă până în clasa a V el a fost într-o 

şcoală specială, specifică deficientei sale, acesta va avea nevoie de sprijin şi îndrumare atât din partea cadrelor 

didactice, al colegilor şi mai ales al familiei. Va fi nevoie de o perioadă de acomodare cu noul spaţiu 

educaţional şi cu cei din jur. Va fi imperios prezenta în permanentă a unui profesor de sprijin care să îl ajute 

să asimileze conţinutul şi să îl înţeleagă. Dacă copilul surd până în clasa a-V-a nu a fost demutizat, prin 
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însuşirea limbajului oral şi înlăturarea mutităţii, atunci aceasta va constitui un obstacol în a fi integrat într-o 

şcoală de masă, pentru că nu va înţelege şi cu atât mai mult nu va asimila noi cunoştinţe. 

Integrarea elevilor cu CES, în şcolile de masă este o încercare de a se realiza o educaţie unică pentru 

toţi copii, pentru că astfel adepţii integrării susţin că aceşti copii cu dizabilităţi vor fi integraţi mai uşor în 

educaţie. Această formă de educaţie urmăreşte dezvoltarea la aceştia a unor capacităţi fizice şi psihice care să-

i apropie cât mai mult de copiii normali. De aceea, procesul integrării educaţionale a copiilor cu cerinţe speciale 

în educaţie presupune elaborarea şi aplicarea unui plan de intervenţie individualizat, realizat de către cadrele 

didactice în colaborare cu familia şi ţinând cont de nevoile educaţionale ale copilului. El va fi centrat pe 

folosirea unor modalităţi eficiente de adaptare a curriculumului şi pe diversificarea ofertelor de învăţare în 

cadrul lecţiilor. În acest scop, principalele strategii care ar putea fi folosite pentru proiectarea unui curriculum 

din învăţământul integrat se referă la: selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi înţelese şi însuşite de copii cu deficienţe şi renunţarea la alte conţinuturi cu un grad ridicat 

de complexitate; accesibilizarea întregului conţinut printr-un proces de simplificare, diversificarea 

componentelor curriculumului general prin introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale într-o varietate 

de activităţi individuale. Dizabilitatea face parte din existenţa umană, fiind o latură a dimensiunii universale a 

umanităţii. Ea este cea mai puternică provocare în acceptarea diversităţii, pentru că limitele sale sunt foarte 

fluide. 

În categoria persoanelor cu dizabilităţi poate intra oricine, în orice moment, ca urmare a unor 

împrejurări nefericite (boli, accidente) şi există opinia că segmentul de populaţie marcat de dizabilităţi este 

potenţial în creştere. 

Sarcina evaluării persoanelor cu dizabilităţi nu este una uşoară. Rolul cadrului didactic este să ştie exact 

ce este dizabilitatea, dar şi să o recunoască fie ca pe o experienţă unică, fie ca pe o dimensiune a diversităţii 

umane. Numai astfel se poate aprecia corect dacă programele de intervenţie educaţional recuperatorii răspund 

necesităţilor celor cărora le sunt adresate. 

Integrarea şcolară reprezintă procesul de includere în şcolile de masă sau în clasele obişnuite, la 

activităţile educative formale şi non formale, a copiilor consideraţi ca având cerinţe educative speciale. 

Integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare socială a acestei categorii de copii, 

proces care are o importanţă fundamentală în facilitatea integrării ulterioare în viaţa comunitară prin formarea 

unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi capacităţi favorabile acestui proces. 

În plus, integrarea şcolara a copiilor cu cerinţe speciale permite, sub îndrumarea atentă a cadrelor 

didactice, perceperea şi înţelegerea corectă de către elevii normali a problematicii şi a potenţialului de 

relaţionare şi participare la viaţa comunitară a semenilor lor care, din motive independente de voinţa lor, au 

nevoie de o abordare diferenţiată a procesului de instrucţie şi educaţie din şcoală şi de anumite facilităţi pentru 

accesul şi participarea lor la serviciile oferite în cadrul comunităţii. 

În concluzie, ca o importanţă majoră pentru integrarea elevului cu deficienţă (de auz, de vedere, 

mintală) în şcoala de masă, o are depistarea precoce, intervenţia timpurie şi urmarea unor trasee educaţionale 

compatibile cu tipul şi gradul de deficentei. Integrarea reprezintă o încercare de a se realiza o educaţie unică 

pentru toţi copii, pentru că astfel adepţii integrării susţin că aceşti copii cu dizabilităţi vor fi integraţi mai uşor 

în educaţie. Această formă de educaţie urmăreşte dezvoltarea la aceştia a unor capacităţi fizice şi psihice care 

să-i apropie cât mai mult de copiii normali. Dacă în viitor nu se iau măsuri pentru a favoriza condiţiile de 

dezvoltare al elevilor cu CES, educaţia integrată nu va avea progrese, şi nu va satisface nevoile persoanelor 

aflate în dificultate. În orice domeniu se încerca perfecţionare, progres şi în domeniul educaţiei integrate există 

nevoie de reformă. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI  ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ  A 

ADOLESCENTULUI 

                                                                                                       Prof. dr. Dorel Bidica 

                                                                                                                   Liceul Economic Năsăud 

 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască 

aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi 

de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt 

valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi 

la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din 

jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire 

schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei 

vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă 

prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, 

ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

            Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 
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responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

       Una dintre nevoile elementare ale unui om şi în special ale unui tânăr este comunicarea. Avem 

nevoie să ne exprimăm sentimentele, să ne afirmăm, să vorbim despre noi, să ne integrăm, să aflăm 

despre ceilalţi. Toate aceste lucruri se pot realiza doar prin COMUNICARE. De multe ori însă, 

suntem deficitari la acest capitol, fără să ne dăm seama. Cu toţii considerăm că suntem capabili de a 

vorbi, de a transmite informaţii, dar adevărata comunicare se dezvoltă în timp, prin exerciţiu. Câţi 

dintre noi au, însă, timp să exerseze comunicarea? Voluntariatul este cea mai potrivită modalitate de 

a practica constant elementele teoretice legate de cum şi când comunicăm. 

        Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul 

în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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Accesul la educaţie al copiilor din medii defavorizate 

Lăudat Raluca 

profesor la Colegiul National “George Coşbuc”, Motru 

 

  În ultimii ani, în ţările occidentale, numărul studiilor privind situaţia copiilor defavorizaţi a crescut în mod 

semnificativ.  În paralel, au fost definite şi activate măsuri de combatere a sărăciei în  rândul copiilor, 

strategii în elaborarea cărora comunitatea ştiinţifică are un rol important. 

  În România, condiţiile de viaţă ale copiilor au fost puţin studiate, deşi în mai mult de jumătate din 

gospodăriile de la noi trăieşte cel puţin un copil şi aproximativ un sfert dintre aceştia trăiesc în sărăcie. 

Acelaşi studiu, referindu-se la relaţia dintre condiţiile de viaţă ale copiilor din România şi educaţie, a ajuns la 

concluzia că, în ultimii ani, asistăm la o tendinţă de accentuare a polarizării educaţionale între o parte 

însemnată din populaţia de copii care finalizează doar nivelul obligatoriu de învăţământ, fără perspective  

reale de integrare socioprofesională, şi cealaltă parte, mult mai restrânsă, care parcurge toate nivelurile de 

învăţământ creându-şi astfel şanse mult mai ridicate de reuşita în viaţă . Una dintre  măsurile considerate ca 

fiind dintre cele mai eficiente  în îmbunătăţirea condiţiilor de viaţă ale copiilor şi nu numai, o constituie 

facilitarea accesului la educaţie pentru toţi, indiferent de particularităţile psihofizice, socioeconomice şi 

familiale, etnie, sex, religie etc. Acţiunile întreprinse în acest sens trebuie însă să vizeze nu doar dezvoltarea 

infrastructurii educaţionale, creşterea calităţii educaţiei oferite de către şcoală sau creşterea transferurilor 

financiare dinspre bugetul de stat sau/şi bugetele locale către copiii aflaţi în dificultate şi familiile acestora, ci 

şi schimbarea atitudinilor  şi comportamentelor populaţiei vizavi de educaţie. 

  Situaţia actuală în ceea ce priveşte educaţia din România, în special în mediul rural este îngrijorătoare, 

deoarece copiii din mediul rural nu dispun de aceleași şanse, facilități  şi susținere ca cei din mediul urban. 

Astfel, statisticile vorbesc de la sine, subliniind faptul că la nivelul mediului rural participarea şi chiar 

terminarea studiilor medii nu este o prioritate, iar marea majoritate ajung să se implice mai mult în treburile 

gospodărești decât în frecventarea orelor de curs care le-ar putea oferi alte perspective.  Nu putem neglija 

nici faptul că distanţa mult prea mare între domiciliul copiilor şi instituţiile  de învaţamânt este pentru acești 

copii un adevărat obstacol împedicându-i să-şi îndeplinească rolul de elev. 

  În categoria copiilor defavorizaţi sunt incluși cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani de ambii 

părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri sau sunt plecaƫi în strāinatate fiind lāsaƫi în grija bunicilor sau a 

rudelor, copii care au grave probleme de sănătate, copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a 

căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de transport, copiii de etnie rromă care se integrează cu 

greutate în colectivul clasei de elevi, copiii fără un domiciliu stabil sau copii ai străzii etc. 

 Accesul copiilor la școala de masă, alături și împreună cu elevii „normali” reprezintă o permanentă 

provocare pentru toate categoriile de cadre didactice, manageri de școală, dar cu toate acestea educaţia 

incluzivă este cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor acestor elevi, 

caracterizată prin următoarele principii:  

• dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor;  

• nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi;  

• Școala are menirea de a se adapta nevoilor elevilor, de a găsi soluţiile potrivite integrăii acestora. 

 Spre exemplu, copiii rromi constituie una dintre cele mai defavorizate categorii de copii şi au nevoie de mult 

sprijin pentru a depăşi situaţia în care se află. Considerăm că toţi ne naștem egal, însă sărăcia, lipsurile 

familiilor rrome şi prejudecăţile, contribuie la marginalizarea acestora, la limitarea accesului la şansele egale 

la care au dreptul toţi copiii.  Mulţi dintre elevii rromi ajung de multe ori în situaţii de eşec şi abandon şcolar. 
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 Discriminarea elevilor rromi în cadrul sistemului de învăţământ, sărăcia şi tradiţiile etniei se transformă în 

cauze principale ale abandonului şcolar. Cadrele didactice trebuie sa conştientizeze propriile prejudecăţi, să 

fie corect formate, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor, iar scoala trebuie să ia măsuri 

potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul ei. Copiii trebuie pregătiţi să 

înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Activităţile extracurriculare sunt un bun 

prilej de comunicare şi cooperare între toƫi elevii, activitāti recomandate de majoritatea dascalilor din 

România. 

 

 Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor  pentru a discuta problemele acestora, 

fie de natură comportamentală, fie de natură materială,  pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea 

acestor probleme. Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala 

împreună cu primăria trebuie să gasească soluƫii pentru asigurarea transportul zilnic şi pentru accesul la 

educatie. 

 În orice societate bazată pe principii democratice, dreptul la educaţie este unul fundamental, garantat prin 

lege tuturor cetăţenilor, indiferent de particularităţile psihofizice, sociofamiliale, economice, de rasă, etnie, 

religie etc. Singurul criteriu  acceptat în procesul de distribuţie al poziţiilor din ierarhia educaţională şi cea 

socioprofesională este cel meritocratic. Faptul că la nivelul societăţii noastre gradul de accesibilitate al 

învăţământului este perceput negativ de către populaţia defavorizată din punct de vedere socioeconomic şi 

familial ridică mari semne de întrebare asupra respectării principiului egalităţii de şanse de acces la educaţie. 

Cum oamenii acţionează în funcţie de percepţiile pe care le au, menţinerea unei astfel de percepţii pe termen 

lung este în măsură să accentueze polarizarea dintre cei care ating un anumit nivel de educaţie (ridicat), au un 

anumit nivel de cunoştinţe (ridicat) şi cei care nu au. 
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PROGRAME SOCIALE IMPLEMENTATE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL 
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Paradigma dezvoltării sociale se află în zona de interes a societăţilor, înregistrându-se ca temă de 

reflecţie la nivel internaţional, naţional, comunitar. Asigurarea bunăstării sociale şi colective este element 

principal al dezvoltării sociale proiectate şi planificate, aceasta referindu-se la „orientarea întregii lumi, a unei 

ţări, regiuni, comunităţi sau instituţii spre realizarea unei stări dezirabile, pusă ca obiectiv de realizat printr-un 

proces planificat în timp, printr-un set de acţiuni conjugate.”(Zamfir ,C., 2006, p. 11).  

În ceea ce priveşte problema socială, aceasta constituie „un factor, proces, stare naturală care afectează 

negativ funcţionarea societăţii şi/sau condiţia umană” (Zamfir, C., 2009, 2007, p. 455). Potrivit Dicţionarului 

de sociologie, problema socială este o „caracteristică, situaţie apărută în dinamica unui sistem social, care 

afectează negativ funcţionarea sa şi necesită intervenţia pentru corectarea, eliminarea ei” ( 1998, p. 453). 

 Programele sociale reprezintă  un ansamblu planificat şi coordonat de resurse (materiale, financiare, 

umane) şi activităţi alocate, derulate pe o perioadă de timp (necesare pentru atingerea unui obiectiv), în scopul 

satisfacerii unei nevoi sociale, al prevenirii sau al rezolvării unei probleme sociale. (Cace, S., 2007, p. 471). 

Programele sociale au ca principale elemente constitutive: obiectiv general de dezvoltare, pe termen lung; 

obiectiv specific, orientat pe termen scurt, operaţional; rezultate propuse; activităţi încadrate într-un calendar, 

centrate pe valorificarea rezultatelor ; resurse utilizate; legături şi relaţii de cauzalitate între elemente, respectiv 

cu factori din exterior, care au influenţă ( Zamfir, C., coord. 2007, p. 64). Aceeaşi autori, referindu-se la 

programele sociale, arată că „aria de acoperire este foarte largă, de la bunăstarea fizică a cetăţenilor, la 

asigurarea accesului la servicii, protejarea grupurilor vulnerabile, furnizare de servicii variate sau 

împuternicire şi participare politică şi socială.” (Zamfir, C., coord. 2007, p. 65). 

 Raportându-ne la preocupările care sunt în acest domeniu pe piaţa internaţională, vom avea în vedere 

programele sociale ca instrumente cu ajutorul cărora se implementează politicile sociale, ce urmăresc 

rezolvarea unor probleme sociale. Totodată, pornim de la premisa că programele sociale contribuie la startul 

unor procese de soluţionare sau cel puțin ameliorare a problemelor sociale. Subliniem caracterul pragmatic 

al programelor, dat de calitatea acestora de „sferă de activitate guvernamentală definită şi relativ specifică, 

care implică existenţa unui pachet anume conţinând legislaţie, organizare şi resurse” (Hogwood, B., Gunn, L., 

2000, p. 20).  

 Democraţia asigură condiţii propice pentru asigurarea legitimităţii politicilor sociale, care  este într-o 

mare măsură rezultatul viziunii dominante asupra rolului atribuit statului în asigurarea bunăstării, a valorilor 

şi atitudinilor populare şi a eficienţei acţiunilor întreprinse de stat prin intermediul instituţiilor sale.” (Lazăr, 

F., 2010, p. 34).  

Statul este interesat de asigurarea legitimităţii măsurilor implementate de instituţiile politice, 

legitimitatea implicând, „capacitatea sistemului politic de a produce şi menţine credinţa că instituţiile politicile 

existente sunt cele mai potrivite pentru societate” (Lipset,S., M., 1959, p. 86). Deşi statul este considerat actor 

important în furnizarea bunăstării, respectiv în rezolvarea problemelor sociale, trebuie analizat cu aceeaşi 

atenţie şi raportul dintre individ şi stat, pe fondul distribuirii bunăstării.   

 Politicile sociale beneficiază în percepţia populaţiei de aprecierea ca fiind bune sau rele, în funcţie de 

măsura cunoaşterii acestora, respectiv de statutul de beneficiar al respectivelor politici. Legitimitatea se 

pretează a fi evaluată din perspectiva comportamentelor dezvoltate de populaţie în raport cu normele 

promovate de un anumit regim politic, ori prin raportarea rezultatelor concrete ale politicilor, la sistemul 

valoric de referinţă. (Voicu, M., 2005, p. 8). 

 În acest context de analiză vom inventaria politici şi programe sociale de stimulare a participării 

şcolare, care au obiective specifice, relevante în sfera protecției sociale. 
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Protecţia socială (securitatea socială) este „un set de politici, programe şi măsuri destinate să reducă 

sărăcia şi vulnerabilitatea, să diminueze expunerea populaţiei la riscuri, asigurând bunăstare şi securitate 

socială (Chipea F., 2010, p. 35). Urmare a faptului că protecţia socială se regăseşte în lista de priorităţi a 

Ministerului Educației și Cercetării, în spaţiul românesc s-au elaborat şi implementat programe sociale care să 

servească acestui scop.  

Asigurarea cu rechizite gratuite a elevilor provenind din familii sărace 

Programul are la bază OG Nr. 33/ 2001 şi Legea 126/2002. Rechizite gratuite s-au acordat începând 

cu anul şcolar 2001-2002 acelor familii care înregistrează un  venit mediu pe membru de familie mai mic de 

50% din venitul minim pe economie. Această măsură a avut efecte pozitive vizibile, constituind un sprijin real 

pentru familiile cu resurse materiale şi financiare scăzute. Până în data de 1 octombrie a fiecărui an, pe baza 

regularizărilor între situaţia estimativă şi cea definitivă, realizată de MECT, furnizorul de rechizite va finaliza 

distribuirea pachetelor cu rechizite şcolare. Fondurile necesare achiziţionării, respectiv distribuirii rechizitelor 

şcolare sunt asigurate de către Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului.Chiar dacă în percepţia publică 

sprijinul sub forma rechizitelor şcolare este unul destul de puţin consistent, managerii unităţilor de învăţământ 

susţin necesitatea acestuia, nu pentru creşterea numărului de cazuri în care acest sprijin se impune, ci pentru 

gravitatea lor. Programul are ca obiectiv general asigurarea rechizitelor şcolare pentru copiii proveniţi din 

familii cu status socio-economic scăzut şi ca rezultat aşteptat scăderea ratei abandonului şcolar în rândul 

grupurilor cu risc.  

Programul „Lapte şi corn” 

Programul „Lapte şi corn”  a fost introdus în anul şcolar 2002-2003 şi are la bază O.U.G. nr. 96/2002 

privind acordarea de produse lactate şi de panificaţie pentru elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat. 

Alături de Alocaţia de stat pentru copii, Programul Lapte şi corn reprezintă un program universalist, aparte, în 

contextul larg de suport focalizat pentru grupuri vulnerabile.  

 Numeroase ţări europene au elaborat şi implementat programe de suport nutriţional în şcoli. În limita 

unei valori zilnice de 0,7 lei/elev, elevilor din învăţământul preşcolar, primar şi gimnazial li se acordă gratuit 

produse lactate şi de panificaţie. Această valoare a fost apoi revizuită, astfel că în 2005 limita valorii zilnice 

pentru produsele de care beneficiază un elev este de 0,97 lei (RON) şi din 2008 suma alocată este de 1,17 lei 

(RON) pentru un beneficiar. Programul s-a extins începând cu anul şcolar 2003-2004  şi la învăţământul 

preşcolar (unități cu program normal), iar prin OUG Nr. 95 din 2008 şi la nivel gimnazial. În 2008 a fost lansată 

propunerea de a  adăuga la masa zilnică gratuită, alături de produsele de panificaţie şi lactate, şi miere (Legea 

bugetului pe anul 2008, Legea 388/2007, Legea 509/2006). Chiar dacă această formă de dezvoltare a 

programului nu a fost aplicată, ea rămâne ca un indicator de interes privind îmbogăţirea programului. Mai 

mult, în 2010 apare iniţiativa unui program complementar prin care să li se acordă elevilor, timp de trei luni, 

pe lângă produsele de panificaţie şi lactate, câte un măr zilnic. Anul 2010-2011 a marcat perioada de debut a 

Programului ”Mărul”. Timp de 100 de zile, elevii beneficiari ai programului „Lapte şi corn” au primit şi mere, 

lucru apreciat în mod deosebit de aceştia. 

Obiectivele programului vizează dincolo de stimularea participării școlare,  asigurarea unei alimentaţii 

sănătoase a elevilor. Programul are deci o componentă importantă prin care se oferă suport copiilor din grupuri 

şi familii vulnerabile, respectiv  intervine în promovarea unei forme de alimentaţie zilnică. 

Programul „Euro 200”-este un program focalizat, bazat pe testarea 

mijloacelor beneficiarilor. Conform art. 10, alin (2) din Legea nr. 269/2004 şiHG. Nr. 1294/2004 se acordă 

ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare. Beneficiarii acestui program sunt elevii şi 

studenţii învăţământului de stat sau particular acreditat, în vârstă de până la 26 de ani, care provin din familii 

cu venituri brute lunare de maximum 150 lei membru de familie, exclusiv beneficiarii unui calculator tip 

desktop, conform Ordonanţei de Urgenţă Nr. 87/2008 (elevii de liceu care au primit calculatoare în noiembrie 

2008). Criterii de departajare, în condiţii de egalitate a veniturilor sunt: media generală, numărul de absenţe 

nemotivate din anul şcolar anterior depunerii cererii (pentru elevi), iar pentru studenţi obţinerea a minim 50 de 

credite în anul universitar anterior depunerii cererii. 

Problema socială pentru care a fost elaborat acest program rezidă în faptul că 
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sărăcia este factorul determinant în analiza situaţiilor de acces limitat la educaţie şi cunoaştere în general. 

Cercetările au stabilit că „între sărăcie şi educaţie există o relaţie de inter-cauzalitate, situaţia socioeconomică 

precară a unei familii reducând  şansele educaţionale ale copiilor provenind din această familie, iar lipsa unei 

instruiri  şcolare  şi, ulterior, profesionale reducând, la rândul lor,  şansele de integrare socială a individului, în 

viitor şi crescând şansele de cădere în sărăcie (Stoica, L., 2006, p. 2). Asigurarea accesului la educaţie se 

regăseşte în toate documentele ministerului de resort. Beneficiarii pot achiziţiona calculatoarele de la orice 

agent economic în baza bonului valoric original.  

Alocaţia de stat pentru copii 

Acordarea alocaţiei de stat pentru copii în unităţile de învăţământ preuniversitar 

este reglementată de Legea nr. 61/1993 şi completată cu Legea Nr. 261/1998, HG Nr. 165/1997, completată 

cu HG Nr.591/1993. Plata alocaţiei se face prin unităţile şcolare pentru copiii peste 7 ani care urmează o formă 

de învăţământ prevăzută de lege, cursuri de zi, seral sau cu frecvenţa redusă. Sunt precizări pentru cazurile 

copiilor abandonaţi, internaţi, în caz de deces sau transfer. Pot beneficia de alocaţie în condiţiile legii, copiii 

cetăţenilor străini şi ai apatrizilor care studiază în România. Totodată pot beneficia de alocaţie şi tinerii peste 

18 ani până la terminarea cursurilor învăţământului liceal sau profesional dacă nu repetă anul şi dacă au 

continuitate în formele de învăţământ. 

Programul naţional de protecţie socială ”Bani de liceu” Prin Hotărârea 

de Guvern Nr. 1488 din 9 septembrie 2004, sunt precizate criteriile şi cuantumul sprijinului financiar ce se 

acordă elevilor în cadrul Programului naţional de protecţie socială „Bani de liceu”. Pot fi beneficiari ai acestui 

program elevii care urmează la curs de zi sau învăţământ profesional – şcoala de arte şi meserii şi anul de 

completare. Aceştia trebuie să se afle în întreţinerea familiilor al căror venit brut lunar pe membru de familie, 

realizat în ultimele 3 luni, anterioare depunerii cererii, este de maxim 150 de lei. Totodată, pot fi beneficiari ai 

programului, elevi care beneficiază de o măsură de protecţie, se află sub tutelă sau curatelă, nerespectând 

condiţia de venit. La stabilirea venitului brut lunar pe membru de familie nu se iau în considerare: alocaţia de 

stat, alocaţia suplimentară pentru familiile cu mai mulţi copii, bursele de studiu, bursele sociale, precum şi alte 

ajutoare cu caracter social acordate elevilor. Criteriile specifice şi metodologia de acordare a sprijinului în 

cadrul Programului naţional de protecţie socială Bani de liceu, se stabilesc prin ordin de ministru.  

 Sprijinul financiar prevăzut de program se acordă lunar, în cuantum de 180 lei  pe lună, la începutul 

anului şcolar, pe perioada cursurilor şcolare, inclusiv pe timpul pregătirii şi susţinerii examenului de 

bacalaureat sau de diplomă şi pe perioada practicii în producţie. Fondurile programului „Bani de liceu” se 

asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. 

Beneficiarii Programului naţional de protecţie socială “Bani de liceu” nu pot beneficia în acelaşi timp şi de 

bursă socială.  

 Sunt prevăzute şi situaţii în care sprijinul financiar vizat de program se sistează (Ordin nr. 4839/2004): 

elevul absentează nejustificat minimum 20 de ore, la diferite discipline de învăţământ; elevul a fost eliminat 

de la cursuri pe o perioadă de 3-5 zile, conform Regulamentului de organizare şi funcţionare a unităţilor de 

învăţământ preuniversitar; elevul a obţinut sub nota 7 la purtare; elevul nu mai frecventează cursurile unităţii 

de învăţământ sau a fost exmatriculat. 

Exercițiul implementării acestor programe pierde din consistență dacă nu cuprinde și veriga evaluării. 

Evaluarea apare deci ca un proces care are valoare constructivă, constituie un  instrument de învățare 

organizațională, beneficiază de  utilitate socială. 

Considerăm politicile și programele sociale ca instrumente ale schimbării, ale managementului social, 

iar evaluarea lor, un proces coerent, cu scopuri şi obiective specifice, oferind informaţii relevante în raport cu 

rezultatele aşteptate, rezultatele observate ale politicilor, politicile preferate şi performanţa politicilor. 

Rezultatele aşteptate şi observate ale politicilor pot influenţa deciziile politice, oferă feed-back-ul necesar celor 

care  implementează ori beneficiază de politici/programe sociale, au valoare în raport cu managementul social.  
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”O faptă bună!” 

 

Prof. înv. preșcolar Rotar  Ana  Florica 

Grădinița  PP Sintea  Mare, Județul  Arad 

                  ”Să nu-i educăm pe copiii noștri pentru lumea de azi. Aceasta lume nu va mai exista când ei vor 

fi mariși nimic nu ne permite să știm cum va fi lumea lor. Atunci să-i învățăm să se adapteze.” ( M. 

Montessori ” Descoperirea copilului „ Editura Didactica  si Pedagogica, 1977 ). 

                Prin activitățile extracurriculare desfășurate în grădiniță se urmărește completarea procesului 

didactic, organizarea rațională și plăcută a timpului liber. O cerință foarte importantă vizând opțiunea pentru 

astfel de activitate este selecționarea din timp a suportului teoretic în funcție de interesele și dorințele 

copiilor și ordonarea lor într-un repertoriu cu o temă centrală. 

               Activitățile extracurriculare organizate în grădinițe pot avea conținut cultural, artistic sau spiritual, 

conținut știintific și tehnico-aplicativ, conținut sportiv sau pot fi simple activități de joc, de participare la 

viața și activitatea comunității locale. 

              Grădinița prin activitățile  care  le  desfășoară  își propune să ajute copiii să înțeleagă ce e binele, 

adevărul, frumosul, să se întristeze pentru o floare ruptă sau pentru o aripă frântă, să-l ajute pe cel 

neputincios, să nu uite seara să-și împreuneze mânuțele și să intre în vis ca într-o grație, spunând 

„Îngerașul...” Peste ani, mulțumirea noastră va fi mare, atunci când tânărul va mai bun, când în școli, pe 

stradă, în familie și oriunde în lume va fi mult mai puțină răutate , mai puțină invidie și  mai  puțină violență . 

                  In activitățile organizate în mijlocul naturii și al vieții sociale, preșcolarii se confruntă  cu 

realitatea printr-o percepere activă, investigatoare, prin acțiuni directe asupra obiectelor, fenomenelor din 

mediul înconjurator. Ei dobândesc o mare cantitate de informații privind munca și viața omului în diferite 

contexte, își formează reprezentări simple despre structura și condițiile de viață ale unor plante și animale, 

despre bogăția anotimpurilor și frumuseților ce  ne înconjoară . 

                  De  aceea și  grădinița  noastră organizează astfel  de  activități, prin proiectele derulate la  nivel  

de  unitate. Un proiect drag  nouă – ”Mărțișorul- vestitorul primăverii! -proiect început în anul școlar 2009-

2010, proiect regional de   creație plastică pentru  preșcolari. Activitatea principală a proiectului este 

confecționare  de mărțișoare și  felicitări de  1 și 8 Martie. La  finalul proiectului organizăm expoziția cu  

vânzare în unitate, iar cu fondurile obținute am încercat în  fiecare  an să ne ajutăm semenii. Am demonstrat 

de-a rândul  celor 11 ediții că :   ”Chiar  dacă  suntem mici, putem  face  lucruri mari!” . Felicitările și 

mărțișoarele rămase le împărțim doamnelor din școală, primărie, pe la  magazinele din localitate și femeilor  

ce  le întâlnim pe  stradă în  ziua  de 8 Martie.  

                  În  cadrul parteneriatului  cu  familia  desfășurăm activități  de  voluntariat: ”Ghetuța  lui Moș 

Nicolae” și ”Sărbătorile primăverii” când cu  sprijinul părinților  colecționăm jucării și  alimente neperisabile 

și  le  dăruim copiilor  din grădiniță cu  situație  materială precară , aducându-le un strop de  bucurie în suflet. 

                O  altă  activitate îndrăgită  de  copii în  cadrul parteneriatului  cu  școala este: ”Un copil, un pom, 

o floare ”, ”Grădinița  mea cea  mai  frumoasă„- activități de  educație  ecologică care  se  desfășoară în  

curtea și  parcul grădiniței. Facem  ecologizare, plantăm flori, adunăm frunzele și  crenguțele uscate, 

pietricele etc. 

               În  cadrul  activităților  extracurriculare  Grădinița  și  Școala  în  parteneriat  cu  Primăria  am  

derulat  proiectul  de  voluntariat  ” ȘI  NOUĂ  NE  PASĂ” ; acest proiect  a  avut  drept  scop  sprijin  

umanitar acordat  copiilor de  la  Fundația  Humanitară Debora  Arad. Astfel preșcolarii și  elevii din  ciclul 

primar și  gimnazial îndrumați  de  dascălii  lor  s-au implicat în strângere  de  fonduri , achiziționare  de 

produse alimentare, îmbrăcăminte și încălțăminte  destinate  copiilor cu  vârste între  4-18 ani . 

                   În  fiecare  an înaintea  sărbătorilor  de  iarnă primim oaspeți din Olanda. Un ONG condus de 

Andre Nibbelink îl ajută pe  Moș Crăciun să vină  cu  daruri multe pentru copii și familiile  cu  mai  mulți  

copii din localitatea noastră. 

                   Încercăm prin astfel  de  activități atractive  să le insuflăm copiilor 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

577  

bucuria  de  a dărui din suflet semenului nostru, de a  ajuta pe  ce-l de  lângă  noi, de a-i oferi un sprijin la  

nevoie.  

                 O bună colaborare între grădiniță şi familie este posibilă numai atunci când familia înţelege bine 

rolul grădiniței, acela de a fi principalul izvor de cunoștințe şi factor de civilizaţie, iar grădinița  vede în 

familie un aliat, un colaborator sincer, direct interesat de întregul proces instructiv-educativ. 

                  Dascălii trebuie să găsească mijloace de a comunica şi evidenţia experienţele cu  impact major 

asupra  copiilor, trebuie să pregătească un flux constant de acțiuni  caritabile și  activități de voluntariat; 

numai  așa vom avea certitudinea  că  vor crește și  vor fi  de  ajutor societății în care  trăim. 

          O influență deosebită de formare a  caracterului personal  al  copilului o au aceste acțiuni care se 

realizează în afara programului propriu zis: plimbări, ieșiri în natura, excursii, picnicuri, serbari cu diferite 

ocazii, concursuri între grupe, parteneriate școlare pe diferite teme, etc . 

              Într-o lume bulversată  de foarte  multe  schimbări, traversată de momente  de incertitudine, de  

agresiune și  vulgariate trebuie să învățăm  de  mici cât  de plăcut este  pentru Dumnezeu  să  faci o  faptă  

bună. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

578  

JOCUL – ACTIVITATE DOMINANTĂ LA VÂRSTA PREŞCOLARĂ 

                                                                                        AVRAM ANCUȚA DANIELA 

                                                                                    GRĂDINIȚA PP SINTE MARE, JUDEȚUL ARAD 

 

                  Fiecare om descoperă încă din copilărie ce înseamnă a te juca. Jocul este ocupaţia preferată şi cea 

mai intensă a copiilor. Ideea de „joc” ne arată, în sens pozitiv, că trebuie să îndrăznim, că trebuie să luptăm, 

că trebuie să ne lăsăm ademeniţi de această activitate . „A te juca” este o confruntare plăcută cu tine însuţi, 

cu ceilalţi, cu diferite materiale şi procese şi cu mediul înconjurător. În societatea noastră modernă ideea de 

joc a decăzut. Limbajul curent preferă acele sensuri ale cuvântului care trimit la o conotaţie negativă: „Este 

doar un joc!”, „Înainte munca, după aceea urmează jocul!”, „Te joci cu mine?” etc.           

                           Jocul, prieten nelipsit al copilului reprezintă pentru perioada preşcolară principala activitate, 

fiind o formă de manifestare internaţională, fără bariere geografice şi religioase, o activitate care îi reuneşte 

pe copii şi în acelaşi timp îi reprezintă. În decursul jocului copilul acţionează asupra obictelor din jur, 

cunoaşte realitatea, îşi satisface nevoia de mişcare, dobândeşte încredere în forţele proprii, îşi îmbogăţeşte 

cunaoştinţele. Manifestându-şi dorinţa de a participa la viaţa şi activitatea celor din jur, copilul işi asumă 

rolul de adult, reproducând activitatea şi raporturile lui cu ceilalţi oameni. Jocul este în acest fel social prin 

natura lui. Însuşi posibilitatea de a-şi imagina realitatea, de a o reflecta, reprezintă pentru copil sensul 

jocului. Prin această activitate copilul îşi satisface nevoile prezente şi se pregăteşte de viitor. Jocul este 

activitatea de bază în grădiniţă şi cuprinde toate ariile de activitate, realizând procesul de învăţare într-un 

mod atractiv, antrenant şi uşor asimilabil de către copil1 . Copilul se joacă de la intrarea în grădiniţă până la 

micul dejun, în timpul activităţilor didactice de dimineaţă, apoi se joacă serios în cadrul activităţilor comune, 

apoi se distrează jucându-se în timpul activităţilor complementare şi numai masa de prânz şi somnul opresc 

temporar această activitate, ea urmând sa îşi reia cursul după trezirea copiilor şi până la plecarea lor acasă, 

unde bineînţeles, această activitate continuă. 

                  Studiile de specialitate arată ce exista mai multe teorii de joc. Exemple ar fi următoarele:  

• Teoria eliberării de energie - Noi, oamenii, avem la îndemâna determinării vieţii mult prea multă energie. 

Prin joc noi eliberăm acest surplus de energie şi putere. 

 • Teoria instinctului de joc - Oamenii posedă, asemenea animalelor, anumite capacităţi moştenite, care în 

mare parte sunt acoperite şi deviate prin educaţie. În unele activităţi ale adulţilor, acest instinct se manifestă 

ca poftă de joc. 

• Teoria exerciţiului - Noi, oamenii, interpretăm jocul ca o creaţie înţeleaptă a naturii, pentru ca noi să avem 

astfel un spaţiu şi un timp corespunzător acomodării la diferite situaţii.  

• Teoria recreării - Noi, oamenii, alungăm stările de moleşeală şi plictiseală şi alimentăm energie prin joc. • 

Teoria satisfacerii aparente - În joc noi putem schimba şi reflecta realitatea după dorinţele noastre. Cu acest 

prilej noi dezvoltăm puteri nebănuite.  

• Teoria expansiunii Eu-lui propriu - Prin joc, noi învăţăm şi prelucrăm activităţi necesare în decursul vieţii 

noastre viitoare.  

• Teoria dezvoltării creativităţii - Bazele atitudinii de joc sunt fantezia şi capacitatea de organizare şi 

modelare.  

               Prin caracterul, conţinutul şi structura lor, jocurile sunt foarte numeroase şi variate. Ţinând seama 

de sarcinile educaţiei preşcolarului şi de influenţa formativă a jocului asupra copilului, pedagogia preşcolară 

clasifică jocurile în: jocuri de creaţie, jocuri de construcţie, jocuri didactice, jocuri logice, jocuri de mişcare, 

jocuri distractive.  

              Jocul de creaţie este cea mai răspândită şi îndrăgită activitate, prin el copiii prelucrează şi transpun 

pe plan imaginar impresiile pe care le au despre realitataea înconjurătoare, jocul refelctând raportul dintre 

copil şi mediul social. Copilul intrat în grădiniţă trece din familie în contact direct cu ceilalţi copii, într-o 
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activitate organizată de observare a mediului social în care sunt prezentate aspectele practice ale vieţii 

adulţilor, precum şi relaţiile dintre ei. Copiii crează astfel jocuri ca: De-a mama, De-a doctorul, De-a 

magazinu, etc.  

                  Jocul de construcţie reproduce cu mijloace scopuri lucide unele construcţii sau obiecte din mediul 

înconjurător. Copiii, găsind la grădiniţă un bogat material de construcţie, învaţă să realizeze treptat diferite 

modele, fie din imaginaţie, fie după o temă dată. Astfel, ei construiesc diferite maşini, roboţi, avioane. 

Materialul folosit este divers: cuburi, rotodiscuri, leggo, materiale plastice şi din natură. Jocul didactic are un 

caracter mult mai pronunţat decât celelalte jocuri şi se utilizează în grădiniţă în scopul îmbogăţirii şi 

aprofundării experienţei cognitive a copiilor, precum şi în vederea dezvoltării proceselor psihice de reflectare 

directă şi nemijlocită a realităţii.  

                  Jocurile didactice se practică atât în cadrul activităţilor comune, cât şi în afara lor, ele fiind nişte 

activităţi accesibile şi atractive copiilor prin intermediul cărora se realizează majoritatea sarcinilor instructiv 

educative în grădiniţă. Conţinutul jocului este dat de cunoştinţele copiilor despre plante, animale, obiecte, 

anotimpuri, activitatea oamenilor, referiri la reprezentări matematice. Sarcina didactică apare ca o problemă 

de gândire şi dă sensul jocului şi atracţia copilului spre el. De aceea sarcina didactică nu trebuie să fie prea 

grea pentru a demoraliza copiii, dar nici prea uşoară pentru a-i plictisi. Regulile jocului arată copiilor cum să 

se joace, cum să rezolve sarcina didactică şi sunt condiţionate de conţinutul fiecărui joc. Elementele de joc, o 

altă componentă a jocului didactic fac ca rezolvarea sarcinii didactice să fie plăcută şi atractivă pentru copii. 

Ele constă în: momente de aşteptare, surprize, ghicire, mişcare, întrecere, galerie, aplauze.  

                Jocul didactic are o mulţime de valenţe formative. Prin intermediul lui se activează vocabularul şi 

limbajul copiilor, se corectează deficienţele de exprimare, se formează deprinderea de exprimare corectă, 

coerentă, în propoziţii logice. Pentru dezvoltarea auzului fonematic se pot desfăşura jocuri ca: Deschiode 

urechea bine,  Al cui glas este, etc. Prin jocuri ca: Găseşte cuvântul potrivit se urmăreşte activizarea 

vocabularului, spontaneitatea gândirii prin realizarea unor exerciţii verbale.  

                Jocurile didactice pentru cunoaşterea mediului au ca scop consolidarea şi verificare cunoştinţelor 

copiilor în urma observărilor, a lecturilor după imagini, a plimbărilor şi vizitelor (La piaţă, Când se întâmplă, 

Cu ce călătorim). Jocul didactic matematic constituie şi el un mijloc atractiv de realizare a sarcinilor 

număratului şi socotitului (Completează ce lipseşte, Cine aşează mai bine etc.).       Prin jocurile logice se 

urmăreşte dezvoltarea gândirii cu operaţiile, efectuarea în practica jocului a unor operaţii matematice 

specifice. Se desfăşcoară cu ajutorul Trusei Dienes, materialul fiind astfel conceput, încât conduce copiii 

către o înţelegere intuitivă şi concretă a matematicii (Aşează-mă la căsuţa mea, Ghiceşte cine sunt etc.) Jocul 

de mişcare – interesul copiilor pentru mişcare, în general, este foarte mare la această vârstă, dorinţa lor are la 

bază dorinţe de ordin fiziologic. Ele au ca şi scop, pe lângă călirea organismului şi întărirea sănătăţii, 

dezvoltarea armonioasă a tuturor grupelor musculare, prevenirea localizării unor atitudini vicioase, creşterea 

capacităţii intelectuale, crearea unei bune dispoziţii. Jocurile cu caracter sportiv au dinainte stabilite regulile 

şi momentele competitive. Regulile precizează mişcările şi acţiunile necesare în joc (Şoarecele şi pisica, 

Raţele şi vânătoru, Trenul etc.)  

                     Jocurile distractive sunt tratate de obicei ca jocuri de mişcare. Această încadrare este unilaterală 

deoarece latura principală a acestor jocuri nu o constituie executarea unor mişcări, ea realizându-se prin 

posibilitatatea minţii şi prin spiritul de observaţie. Se caracterizează prin faptul că este un joc cu temă şi 

reguli stabilite anterior în majoritatea cazurilor, specificul lui fiind că atât mişcările, cât şi cunoştinţele 

copilului reprezintă un mijloc prin care se realizează amuzamentul (Zboară, zboară, Baba – Oarba etc.) Omul 

prin natura sa nu este îndreptat cu totul înspre satisfacerea materială, ci el încearcă, din copilărie încă, să-şi 

construiască situaţii pline de suspans, prin care să cunoască ceva nou, să se pregătească pentru viaţa cea de 

toate zilele într-un mod cât mai creativ, reuşind astfel să-şi urmărească şi să-şi împlinească ţelurile propuse în 

viaţă. Prin joc sunt încercate şi exersate moduri de comportament în viaţă, sunt testate reacţii la diferite 
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situaţii şi sunt formate atitudini. Astfel jocul devine cea mai importantă modalitate de învățare la vârstă 

preșcolară.
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CÂND DĂRUIEȘTI, DE FAPT PRIMEȘTI! 

Prof. Katona Annamária 

Grădinița cu P.P.”Arici Pogonici”-Gherla 

„Fiecare să facă așa cum a hotărât în inima lui, nu cu părere de rău, nici din constrângere, fiindcă 

Dumnezeu îl iubește pe cel ce dă cu bucurie”. (2 Corinteni 9:7) 

 

”Ce înseamnă să dăruiești?”, ”Cât înseamnă să dăruiești?” Aceste întrebări sunt des întâlnite în gândul 

acelor oameni, care simt nevoia de a dărui celorlalți semeni. Consider că și eu mă număr printre acele persoane 

cărora le face plăcere să facă un bine pentru acei oamnei, copii, care au nevoie de diverse 

ajutoare.Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompenă de natură financiară. Este o activitate 

desfășurată în beneficiul comunitatii, beneficiul public. Este o activitate care nu urmărește un câștig financiar, 

chiar dacă include decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. Este de regulă derulată 

într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de intiativă), spre deosebire de actiunile 

spontane de binefacere. 

De mic copil am simțit o bucurie atunci când amdat o mână de ajutor cuiva. Crescând, am devenit cadru 

didactic. Din anul 2004 sunt educatoare și sunt foarte mândră că prin mâinile mele și inima mea au trecut sute 

de copii mici. În toți acești ani am participat la numeroase activități de voluntariat, activități care erau inițiate 

de către diferite instituții, dar chiar și de persoana mea. Iată câteva fapte bune de care sunt bucuroasă: 

➢ La debutul meu ca și educatoare, am fost partajată într-un sat de lângă orășelul meu unde lociuesc…sat 

în care familiile nu aveau mari posibilități financiare. Amenajarea sălii de grupă (covor, jucării, perdea etc.) a 

constat în efortul meu fizic și financiar. Pe deasupra, copiii nu cunoșteau normele de igienă personală, nu 

cunoșteau bunele maniere, nu cunoșteau fructele exotice precum ananasul, kiwi…etc. Atunci m-am decis să 

ofer o mănă de ajutor. Am elaborat un proiect de educație pentru sănătate. Am cerut ajutorul preotului din sat, 

iar cu ajutorul dânsului am desfășurat activitățile din proiect în incinta parohiei, săptămânal. Copiii și-au 

dobândit cunoștințe referitoare la igiena personală, comportament adecvat în situații diferite, au gustat câteva 

fructe și legume despre care nici nu știau că există, sau știau de existența lor, dar nu au avut posibilitatea de a 

le gusta. Menționez că derulând acest proiect, m-a cuprins o bucurie imensă, și am simțit nevoia să mă mai 

implic în astfel de activități. 

➢ După anul acesta plin de împliniri, am ajuns să predau în orășelul meu natal. Până în present, am 

derulat foarte multe activități benefice pentru copii, dar și pentru comunitatea urbei. La locul meu de muncă, 

în grădiniță, am participat cu grupa mea în fiecare an la acțiuni de voluntariat: am adunat și am dăruit jucării 

și îmbrăcăminte copiilor nevoiași din familii cu situații grele și copiilor orfani.  

➢ Am colaborat cu preoții din oraș, cu diferite fundații, iar cu ajutorul lor am reușit să oferim daruri 

multor copii de sfintele sărbători.  

https://www.jw.org/ro/biblioteca/biblia/nwt/carti/2-corinteni/9/#v47009007
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➢ Pe de altă parte sunt membru al Fundației Culturale Teka din orașul meu, fundație, care a constriut și 

a înființat un internat pentru copiii din satele alăturate, care nu au posibilitatea să învețe acasă. Eu sunt 

coordonatorul activităților de predare a cântecelor populare( cândva am fost solistă și dansatoare în 

ansamblului folcloric al acestei fundații). Săptămânal merg la fundație cu scopul de a da mai departe aceste 

cântece din folclor copiilor. La terminarea fiecărui an școlar sunt invitați la mine acasă pentru a le pregăti ceva 

gustos. 

 

 
 

 

➢ În afara de faptul că mă ocup cu copiii din internat, am înființat și două coruri folclorice, ai căror membri 

sunt elevii din clasele  pregătitoare și I-IV , respectiv clasele V-VIII. Sunt coreograful și îndrumătorul acestor 

coruri și îi pregătesc pentru diferite concursuri de cântece populare, festivaluri folclorice etc. Sunt foarte 

mândră și de ei, penru că pe lângă activitățile de canto, și acești copii se oferă ca voluntari acolo, unde este 

nevoie de ei. Și o fac cu bucurie! 
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➢ În toți acești ani am desfășurat activități de coordonare a Casei Jocurilor și a Dansurilor populare 

pentru preșcolari tot în incinta Fundației Teka. Aceste activități au fost organizate săptămânal pentru 

preșcolarii din oraș și împrejurimi. Sperăm că  vom relua cât mai repede aceste activități. 

 

➢ Am luat parte la concertul de muzică ușoară organizat pentru susținerea elevilor nevoiași din incinta 

internatului Teka. Suma de bani din donațiile oferite de spectatori a fost înmânată directorului internatului. 
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➢ De mulți ani fac parte din corul bisericii. În fiecare an îi colindăm pe cei bătrâni sau pe copiii din 

centrele de plasament, ducându-le zâmbete și fructe, dulciuri. 

 

 Cu sperață multă, cred că vom trece cu bine și peste perioada aceasta de pandemie, și fiecare dintre noi, cei 

care suntem puși pe fapte bune, o să ne continuăm activitățile de acest gen. Mă cuprinde o bucurie imensă când 

realizez că pretutindeni sunt oameni cu inimă mare și ajută fiecare cum și cu ce poate. De multe ori e destul 

un zâmbet, o îmbrățișare, alteori e nevoie de mai mult, dar cu fiecare ajutor mărunt poți dărui o parte din 

tine...partea bună din tine.  

De ce să devii voluntar??? Voluntariatul poate spune multe despre o persoană și poate prezenta în câteva 

cuvinte: generozitate, responsabilitate și implicare. Atunci când faci muncă voluntară, vei cunoaște oammeni 

speciali, diferiți, de la care vei avea întotdeauna de învățat. Experiențele pe care le vei deprinde în urma muncii 

voluntare îți vor fi de un mare folos la un moment dat, nu doar în viață, dar și în carieră. Foarte multe persoane 

consideră că munca voluntară este o formă de terapie. Unii se simt inspirați și stimulați psihic de faptul că 

reușesc să facă anumite lucruri bune pentru cei mai putin norocoși. 
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MORALITATE ȘI ALTRUISM 

Mălăeștean  Camelia Vasilica 

 Școala Gimnazială Nicolae Groza Fibiș, jud. Timiș 

 

Măsura  perfecțiunii în viața omului nu constă  în cine ește, ci mai degrabă în calitatea faptelor sale. 

 Jean Jacques Rousseau a scris despre primii oameni, despre noblețea naturală și bunătatea inerentă a 

sălbaticului, pe care l-a văzut ca fiind o ființă umană timpurie,care era diferențiată de animalele inferioare și 

care poseda deja liberul arbitru și un sentiment de bază al perfectibilității (Wikipedia 2004). Această ființă 

primitivă a avut și a realizat deja un impuls de bază pentru a se îngriji de sine și de ceilalți și a simțit, precum 

și a exprimat compasiune și milă într-un mod natural. Rousseau a presupus că starea de curățenie sufletească 

a sălbaticului a fost caracterizată mai degrabă de moralitate, binefacere, armonie și dreptate decât de 

brutalitate, tulburare și inegalitate, așa cum mulți au fost  făcuți să creadă. 

Dar această stare naturală sau aborigenă de moralitate, egalitate, bunătate și ordine a fost tulburată de 

civilizație și de crearea sau instaurarea societății civilizate, pe care Rousseau a văzut-o ca un element 

artificial care a adus corupție, haos, nedreptate ... 

În societatea actuală, este o realitate tristă că mulți dintre noi ne găsim prea ocupați pentru a aduce o 

contribuție în comunitățile noastre sau în lume în general. Majoritatea cred că ia prea mult în timp, bani și 

energie pentru a face o diferență reală. 

"Suntem cu toții aici pe pământ pentru a-i ajuta pe ceilalți, spunea W. H. Auden  

Sursa faptelor bune este sacrificiul de sine. O faptă bună creează un bun samaritean, nu un erou. 

Dar, este cu adevărat posibil altruismul? Sau „altruismul” face doar lucruri pentru alții pentru a ne simți bine 

cu noi înșine?  

Problema altruismului este complicată de lipsa de acord cu privire la multe aspecte ale acestuia, inclusiv în 

ce privește definiția sa. Cuvântul altruism, care provine din italianul altrui, a fost inventat în 1851 de August  

Comte pentru a se referi la bunăvoință . Deși nu toată lumea este de acord astăzi cu privire la ceea ce 

presupune tocmai altruismul, definiția cea mai de bază este căutarea bunăstării altora . Cu toate acestea, 

această definiție este extinsă pentru a include necesitatea unor sacrificii personale din partea altruistului; 

Edward O. Wilson a definit altruismul ca „comportament autodistructiv realizat în beneficiul altora” . Există, 

de asemenea, o idee de altruism reciproc, care este un comportament de sacrificiu de sine cu așteptarea ca 

favoarea să fie returnată în cele din urmă . Dacă acest comportament este motivat de dorința de recompensă 

viitoare, nu se potrivește cu adevărat definițiilor general acceptate ale altruismului. 

Cât de uimitor ar fi lumea dacă fiecare dintre noi ar gândi altruist maăcar o data pe zi și ar face doar o faptă 

bună în fiecare zi? Nu trebuie să coste nimic sau să  mute munții din loc, dar dacă am face fiecare câte un 

lucru mic pentru altcineva, imaginați-vă cât de multă energie pozitivă ar fi în lume. 

Toate acțiunile au o anumită reacțiune: ele sunt încărcate și de emoții și atunci când ceva este făcut în mod 

constant, acesta devine parte a eu-ului nostru. Un simplu zâmbet  este pozitiv și puternic. Poartă multă 

căldură și bogăție. Nu costă nimic, dar spune multe despre tine ca persoană și despre căldura și profunzimea 

sentimentelor și emoțiilor pe care le deții. 
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Un cuvânt sau o acțiune pozitivă  devine un obicei atunci când  îl repetăm mereu cu pasiune și entuziasm. Ne 

îmbogățește inimile și sufletele și, foarte des, oferă impulsul necesar pentru a continua atunci când viața 

devine  dură. De asemenea, adaugă o valoare incomensurabilă vieții celor cu care intrăm în contact. 

O persoană care radiază de  fericire și energie pozitivă, strălucește literalmente din interior  fără să spună 

nimic. Persoana nu trebuie să fie bogată sau faimoasă. Este acea persoană în care dragostea, mulțumirea și 

fericirea sunt înrădăcinate, care îi luminează pe toți cei din jur cu carismă și personalitate. Acest lucru vine 

din a avea o atitudine pozitivă și  încredere în sine. Acestea sunt doar câteva dintre componentele cruciale ale 

construcției interioare ale unei persoane fericite și devin mai puternice atunci când sunt puse în practică și 

împărtășite în fiecare zi. 

A face fapte bune devine un obicei. Pe măsură ce întindem mâna și îi ajutăm pe ceilalți, aceste fapte 

acționează ca niște magneți pentru a atrage și mai multă energie pozitivă în viața noastră. 

Încercați oricare dintre următoarele acțiuni  pentru  rezultate și reacții uimitoare:  

• Oferiți locul în autobuz sau tren 

• Zâmbiți 

• Exprimați-vă sentimentele față de cei apropiați 

• Oferiți o mână de ajutor unei persoane defavorizate 

• Salutați un trecător 

• Telefonați unui  prieten și discutați 

• Petreceți timp înveselindu-vă cu un copil 

• Ajutați un vecin în vârstă 

• Mângâiați  un animal 

Cele de mai sus (și multe altele) sunt acțiuni care au capacitatea de a îmbogăți  sentimental. A face ceva 

special pentru altcineva este înălțător. Ne deschide inimile către  energie pozitivă. Este unul dintre cele mai 

mari cadouri pe care ni le oferim și pe care le împărtășim cu ceilalți. 

Cei defavorizați sunt oamenii care sunt adesea singuri și vulnerabili. Asta include persoanele fără adăpost. Se 

luptă în fiecare zi pentru a supraviețui. Data viitoare când vezi o persoană fără adăpost, nu  judeca. Indiferent 

cine suntem, nu avem acest drept, fără a ști ce s-a întâmplat în viața acelei persoane, Ar trebui să ne abținem 

de la a privi de sus și să începem să acționăm oferind un cuvânt bun sau întinzând o mână de ajutor celor 

care au nevoie.  

Nu efectuați niciodată un act de bunătate pur și simplu pentru că alții urmăresc, ci pentru că e un sentiment 

plăcut să îi ajuți și să îi sprijiniți pe cei care au nevoie. Simplele acte de compasiune și generozitate 

îmbogățesc sufletul. 

Realizarea efectivă a unei fapte bune se adaugă la fericirea atât a făptuitorului, cât și a celor pentru care este 

făcută. Amintirea unei fapte bune entuziasmează dragostea și recunoștința, reînnoiește credința omului în 

felul său și îi inspiră pe ceilalți să meargă și să facă la fel. Este un stimulent pentru ei să trăiască pur, să 

acționeze drept și să îi trateze corect pe semenii lor. 
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Oamenii din jur pot adopta în curând această abordare , pe măsură ce  îmbrățișează impulsul și entuziasmul, 

ca reacțiune la faptele bune.  Îi atrage pe ceilalți pe măsură ce adoptă o abordare foarte pozitivă și activă a 

vieții lor. Cercul de recunoștință este brusc mult mai mare și cuprinzător. 

A face fapte pozitive pentru alții chiar te face să te simți bine în interior. Când o faci în mod constant, acele 

sentimente devin parte din tine. În acest loc uimitor îți dai seama că devii rapid o forță extraordinară pentru 

bine în sens larg. 

Imaginați-vă posibilitățile ... 
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VOLUNTARITUL 

 

BIREȘ ROZALIA 

Școala Primară Nr. 2 Făgetu, Com. Plopiș,  Jud. Sălaj 

 

 
       În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea personalității 

elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, voluntariatul devine din 

ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din școala noastră, urmărindu-le evoluția 

și celor care și-au luat deja „zborulˮ. Activitățile realizate de noi la nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-

o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate începe 

cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea 

elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a 

altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la 

sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în 

comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

      Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu cerințe 

educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii defavorizate, în 

scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni la învățătură. Cu 

sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. Concret, m-am gândit că nu 

numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult de atât, chiar el poate fi de ajutor la 

rândul său. 

      Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării psihice a 

elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru comunitatea sa, fapt pe 

care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum simpozioane, serbări, 

concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate de interculturalitate, 

toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au şi rolul de coeziune a 

grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, respectiv, elevi şi adulţi. Acestea 

se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de ,,școala de după școalăˮ, înzestrării 

elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea creativă la mediul școlar și la cerințele 

sociale. 

       Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, elevii 

învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din 

jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire 

schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei 

vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă 

prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

      Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să ne 

învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 
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din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască 

aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi 

de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt 

valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi 

la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

     Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

           Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

     Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului 

“voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină 

“voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” 

înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de 

nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

     Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare 

și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi 

voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

      Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar, în urma realizării unui 

parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

      În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

590  

Bibliografie ׃ 

Mara D., 2004 – ,,Strategii didactice în educaţia incluzivă”, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 

Verza E., Păun E., 2008 – ,,Educaţia integrată a copiilor cu handicap”, UNICEF şi RENINCO, Bucureşti. 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

591  

TEACHING ENGLISH WITH VIDEO 
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 English language teachers were often portrayed as being rather backwards when it comes to teaching 

using technology. It may be true to a certain extent. Starting with 2020, the pandemic threw teachers and pupils 

into the realm of technology and the Internet is now a valuable source of materials.  

 Video is a valuable and possibly underused tool. There is always the temptation to simply put a video 

on at the end of the term and let the students watch a film without even challenging them to be actively 

involved. 

 Video as a listening tool can enhance the listening experience for the students. We very rarely hear a 

disembodied voice in real life but as teachers we constantly ask our students to work with recorded 

conversations of people they never see. This is often necessary in the limited confines of the language school 

and sometimes justifiable, for example, when we give students telephone practice. However, we can add a 

whole new dimension to aural practice in the classroom by using video. The settings, action, emotions, gestures 

that students can observe in a video clip, provide an important visual stimulus for language production and 

practice. 

Film and video are very effective ways of both motivating the students and helping them to understand 

language, but they do need to be used with care and an understanding of some of the dangers and potential 

involved.  

 Jeremy Harmer identifies several main advantages of using video in classroom, but also some potential 

problems. “There are many reasons why video can add a special, extra dimension to the learning experience”37. 

He considers that one of the main advantages of using video in classroom is that students both hear and see 

the language.  

 One characteristic of video is that it presents language in the context of life; it shows students how 

language is used naturally in realistic settings. Students can see facial expressions, gestures, and whether the 

speaker is hesitant or not about a particular subject. They can observe the body language of a situation, how 

far apart people stand, how the characters react to emotional situations-information that is difficult to get from 

a book or an audio tape. All these paralinguistic characteristics give valuable meaning clues and help pupils to 

see beyond what they are listening to, and interpret the text more deeply.  

 This context has several advantages.  

 First, the language is authentic; this motivates students and also teaches language that is useful. In 

addition, the context increases the probability that the second language input will be comprehensible; hasn’t 

everyone had the experience of being able to guess the meaning of something said in a foreign  

language because of the context in which it was said? Moreover, the settings presented in video teach more 

than language-they teach culture, which many students need to know as much as they need to know English. 

Students who are new to the culture feel comfortable because they can see how others have handled typical 

problems with school, family, finding a job or going shopping. 

 Video can also add variety to the classroom so that more than one method is used to present language. 

Not only will this make a class more interesting, but it can help students with different learning styles. Many 

visual learners feel left out in the typical classroom setting but can benefit from the visual input of video. 

Auditory learners also benefit since they can listen to videos more than once. Because videos can be watched 

again and again, they can provide the repetition that language learners need. Videos appeal to a wide variety 

of today’s learners. Teenagers, in particular, are part of the video generation. They have a positive attitude 

towards television and video. It is seen as being “modern” compared to books. Many are more comfortable 

 
37 Harmer, J., The Practice of English Language Teaching, Longman, London, 2001, p. 282; 
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watching videos than reading books. Many adult learners need to see cross-cultural situations being acted out. 

This adds to their confidence in facing new situations in a new language.   

 Once the decision has been made to use a video in class, thought should be given as to what purpose 

the video is being used for, which is the role of the video. The way the video is used and the materials prepared 

for use with the video will depend on the role the video is to take. Below are four possible roles for video: 

• Developing listening skills 

Listening for global understanding, listening for detail. 

• To provide information  

To provide content relevant to students' needs and interests. 

• Presenting or reinforcing language 

Grammar, vocabulary, functions. 

• Stimulating language production 

Video used as a basis for discussion, a model for learners to follow, a visual aid. 

 A scheme of work using a video sequence may, however, encompass more than one of these roles. 

Learners may watch a video to find out information about, for example, a famous person. The same lesson 

may also include work on developing listening skills to enable learners to extract the relevant information. It 

could then be used to develop vocabulary on the topic of “lives”.38  

 How a teacher uses video in your classroom depends on his/her focus. There are several issues that 

must be taken into consideration: 

• Anticipate needs: The teacher has to look closely at the script and clip. He/she must identify how 

much new vocabulary might need clarification, find the words that need previewing before watching, 

identify the words/expressions which can be guessed from context, look at the facial expressions or 

gestures/action and see if they can help him/her explain language. These points should be marked on 

the script and used them during a pause tape while involving students using questions. 

• Have an aim: The teacher must have a purpose in playing a clip to the students: he/she must look at 

request forms and practice them, give students practice in giving a commentary, telling a story, lead 

to a discussion on an issue, give a concrete task for students to complete while viewing so they use the 

language he/she wants them to use and this helps them concentrate on the clip.  

• Length: No matter how keen students are on the film or subject matter, they can only cope with so 

much at once. Teachers should avoid overwhelming them. The extract mustn’t  exceed 5 minutes of 

film. Short video sequences are easier to manipulate and they can be the starting point of a number of 

exercises. The teacher needs to design activities to keep his/her learners involved. 

• Run through: The teacher must estimate the time students will take to do each activity and how many 

times he/she will need to show the clip again. He/she must run through the whole thing and get the 

timing right.  

• Set context: If the clip comes from a sequence or part of a story, the teacher should set the scene 

before starting, briefly outline plot, characters or situation if necessary, show the clip with sound off 

for a few seconds to elicit where the people are, who they might be, what they are talking about etc.  

 When selecting an authentic video for use in the classroom certain general criteria should be kept in 

mind: 

• Watchability 

Choose an interesting video to motivate the student. Imagine that a native speaker regards this video. 

It should be captivating. 

• Completeness 

“The ideal video clip…… tells a complete story or section of a story”39. This idea of completeness is 

important for young learners whose primary motivation for watching a video is enjoyment. 

 
38 Gallacher, Lynn, Video and Young Learners, (article) on www.teachingenglish.org.uk 
39 Tomalin, B., Teaching young children with video (1991) in Stempleski S & Arcario P. ; 
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• Appropriateness of Content 

The content should be suitable for the age of students. 

• Level of maturity ( if teaching children) 

Children mature very quickly so a group of 11 years old children watching a video made for 8 year 

olds would probably regard it as “too babyish”. On the other hand using a video intended for older 

children with a group of younger children might lead to the children not being able to understand the 

concepts in the video. 

 If, however, the video is being used for presenting language or for comprehension tasks there are 

further factors which should be considered when selecting a video.  

• Speech delivery 

“Clarity of speech, speech rate and accents are all factors in determining how difficult a video 

excerpt will be for students to comprehend”.40  

• Density of language 

This refers to the amount of language spoken in a particular time. Videos where the language is 

dense are more difficult for learners to comprehend.  

• Language content 

“In using video to present language, an important factor to consider is the linguistic items (particular 

grammatical structures, language functions, or colloquial expressions) presented in the scene”.41  

• Degree of visual support 

A good idea is to choose scenes that are very visual. The more visual a video is, the easier it is to 

understand - as long as the pictures illustrate what is being said. 

• Clarity of picture and sound 

If the video has been copied from the television it is important to make sure both the picture and 

sound are clear. 

• Language level 

The language level of the video should be appropriate for the level of the class without the teacher 

having to explain too much. 

 There are however a couple of potential problems that teachers should watch out for.  

• Passivity 

Students are used to passively watching TV at home on the sofa. Teachers should try to avoid learners 

'switching off' in class when the video is switched on by providing stimulating activities where the 

student can interact with and learn from the video. 

• Parents 

This is linked to the above. Some parents may get annoyed when hearing their child has spent the class 

watching the TV “as they can do that at home”. This can be prevented by ensuring that time actually 

watching the video is kept to a minimum and also by the children having something concrete to show 

to parents connected to the video: a worksheet, picture etc.  

• Poor quality tapes and disks  

Poorly filmed material won’t engage students. The quality must be sufficiently good to attract the 

students’ interest.  

• Stop and start 

There are students that lose interest and become frustrated when the teacher constantly stops and starts 

the video, only showing little extracts at a time. So, teachers should try to avoid too many interruptions 

of the video sequences.   

 
 
40 Stempleski, S. & Arcario, P., Video in Second Language Teaching: Using, Selecting and Producing Video for the Classroom, TESOL 

Inc, 1992, p. 115; 
41 Stempleski, S. & Arcario, P., Video in Second Language Teaching: Using, Selecting and Producing Video for the Classroom, TESOL 
Inc, 1992, p. 116. 
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Video material can be a very useful source and asset for the language teaching-learning process 

because it combines both fun and pedagogic instructions in an authentic material that reflect real interaction. 

By employing videotaped material teachers can always create an indefinite number of language teaching 

activities. The activities above are mere examples based on one short segment and each focuses of a different 

language skill that EFL students need to acquire. 
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METODE UTILIZATE IN INVĂŢAREA CENTRATĂ PE ELEV 

                     

                                          Prof. înv. Primar DEACONU MARIANA CATI 

      Şcoala  Gimnazială Nr. 1 Ciofrângeni 

 

Trecerea la o metodologie mai activǎ, centratǎ pe elev implicǎ elevul în procesul de învǎţare şi îl învaţǎ 

aptitudinile învǎţǎrii, precum şi aptitudinile fundamentale ale muncii alǎturi de alţii şi ale rezolvǎrii de 

probleme. Metodele centrate pe elev implicǎ individul în evaluarea eficacitǎţii procesului de invǎţare şi în 

stabilirea obiectivelor pentru dezvoltarea viitoare. Este adevǎrat cǎ acela care învaţǎ trebuie sǎ îşi construiascǎ 

cunoaşterea prin intermediul propriei înţelegeri şi cǎ nimeni nu poate face acest lucru în locul sǎu. Dar, nu este 

mai puţin adevǎrat cǎ aceastǎ construcţie personalǎ este favorizatǎ de interacţiunea cu alţii care la rândul lor 

învaţǎ. Adevǎrata învǎţare este aceea care permite transferul achiziţiilor în contexte noi. Ea este interactivǎ.  

Gruparea şi sarcinile în care membrii grupului depind unul de celǎlalt pentru realizarea rezultatului 

urmǎrit aratǎ cǎ elevii se implicǎ mai mult în învǎţare decât în abordǎrile frontale şi individuale, cǎ odatǎ 

implicaţi ei îşi manifestǎ dorinţa de a împǎrtǎşi celorlalţi ceea ce experimenteazǎ, cǎ elevii acced la înţelegerea 

profundǎ atunci când au oportunitatea de a explica şi chiar de a preda celorlalţi colegi ceea ce au invǎţat. 

 Principiile care stau la baza învăţării eficiente centrate pe elev sunt: 

Accentul activităţii de învăţare trebuie să fie pe persoana care învaţă şi nu pe profesor. Rolul 

profesorului este acela de a administra procesul de învăţare al elevilor . 

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. 

Înţelegerea procesului de învăţare nu trebuie să aparţină doar profesorului – ea trebuie împărtăşită şi 

elevilor. Lecţia pleacă de la experienţele elevilor şi cuprinde întrebări care să îi implice. 

Elevii sunt lăsaţi să aleagă singuri modul cum se informează pe o anumită temă şi cum prezintă 

rezultatele studiului lor. Aptitudinea elevilor de a găsi singuri informaţiile căutate este dezvoltată 

Pe lângă învăţarea specifică disciplinei respective, li se oferă elevilor ocazia de a dobândi aptitudini 

fundamentale transferabile, cum ar fi aceea de a lucra în echipă. 

Lecţiile cuprind o combinaţie de activităţi, astfel încât să fie abordate stilurile pe care elevii le preferă 

în învăţare (vizual, auditiv, practic / kinetic)Lecţiile solicită participarea activă a elevilor la învăţare. Se fac 

evaluări care permit elevilor să aplice teoria în anumite situaţii din viaţǎ Lecţiile se încheie cu solicitarea 

adresată elevilor de a reflecta pe marginea celor învăţate, a modului cum au învăţat şi de a evalua succesul pe 

care l-au avut metodele de învăţare în cazul lor.  

        Strategii de predare în vederea învăţării active 

         Învăţarea trebuie să cuprindă activităţi de prelucrare a noii materii învăţate, care trebuie legată de ceea 

ce elevul ştie deja. Sarcinile trebuie să fie autentice, legate de viaţa reală. Ele nu trebuie să implice doar 

repetarea unor lucruri, deoarece acest lucru duce la învăţarea “de suprafaţă” şi nu la învăţarea “de profunzime”. 

Trebuie sǎ utilizǎm în procesul instructiv – educativ : 

(I) Metode care necesita o pregatire sumara şi putine resurse : Predare prin intrebari, Bulgare de 

zapada, Brainstorming; 

(II) Metode care implica materiale (fotocopii sau cartonase) ce se distribuie elevilor : Invatare 

cooperanta, Intrebari pe baza textului, Transformare, Explicatiile elevilor, Harti/diagrame/desene, Rezumatul 

(III) Activitǎţi care necesita putin mai multa pregatire; se incepe cu cele mai usoare : 

 Prezentarile elevului, Predare de catre elevi, Controversa academica, Intrebari  ’’Bulgare de 

zapada’’, Invatarea individuala, Comparatie si contrast. 

 “Predarea prin întrebări” sau descoperirea sub îndrumare 

 Utilizarea lucrului în grup, care solicită elevilor să discute materia învăţată, astfel încât să colegii să 

se verifice între ei şi să înveţe unii de la alţii 

Metodele care pot fi folosite în predarea centratǎ pe elev sunt: 
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Prelegerea - 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. 

Astfel, dascălul trebuie să se preocupe de: stimularea interesului elevilor prin: prezentarea unei probleme pe 

care se focalizează prezentarea; lansarea unei întrebări incitante; folosirea de exemple şi analogii pe parcursul 

prezentării; oferirea de imagini grafice şi alte materiale ilustrative;  implicarea elevilor pe parcursul prelegerii 

prin întreruperea prelegerii: pentru a efectua o sarcină scurtă care clarifică diverse propoziţii enunţate. 

Brainstorming (asaltul de idei) reprezintă formularea a cât mai multor idei ca răspuns la o situaţie 

enunţată.O asemenea activitate presupune o serie de avantaje: Implicarea activă a tuturor participanţilor. 

Exersarea creativităţii şi a unor atitudini deschise la nivelul grupului. Dezvoltarea relaţiilor interpersonale, prin 

valorizarea ideilor fiecăruia. 

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:  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. 

Prezentarea subiectului tratat. Explicarea sarcinii care constă în înţelegerea întregii unităţi de cunoaştere. 

Regruparea elevilor, în funcţie de numărul fişei primite. Învăţarea prin cooperare a secţiunii care a revenit 

grupului din unitatea de cunoaştere desemnată pentru oră Revenirea în grupul iniţial şi predarea secţiunii 

pregătite celorlalţi membrii. Trecerea în revistă a unităţii de cunoaştere prin prezentare orală cu toată clasa. 

SINELG (Sistemul Interactiv de Notare pentru Eficientizarea Lecturii şi Gândirii) 

Ca metodă este tipică pentru etapa de realizare a sensului (învăţare, comprehensiune). 

Cunoştinţele anterioare ale elevilor evidenţiate prin activităţi specifice de evocare se folosesc ca bază de 

plecare pentru lectură. Presupune următoarele etape: În timpul lecturii elevii marchează în text, cunoştinţele 

confirmate de text, cunoştinţele infirmate, cunoştinţele noi, cunoştinţele incerte. După lectură informaţiile se 

trec într-un tabel. Informaţiile obţinute individual se discută în grup, apoi se comunică de către grupuri 

profesorului care le centralizează într-un tabel la tablă. 

CUBUL Metoda presupune explorarea unui subiect din mai multe perspective. Sunt recomandate 

următoarele etape: Realizarea unui cub pe ale cărui feţe sunt scrise cuvintele: descrie, compară, analizează, 

asociază, aplică, argumentează. Anunţarea temei. Împărţirea clasei în 6 grupe, fiecare dintre ele examinând o 

temă de pe feţele cubului. Descrie (culorile, formele). Compară(asemǎnǎri, diferenţe). Analizează (din ce este 

făcu)t. Asociază (la ce te îndeamnă să te gândeşti?) Aplică (la ce poate fi folosit) Argumentează (pro sau contra 

şi enumeră motivele care vin în sprijinul afirmaţiei tale). Redactarea finală şi împărtăşirea ei celorlalte grupe. 

Afişarea formei finale pe tablă. 

Bulgărele de zăpadă Această metodă presupune focalizarea elementelor asupra celor esenţiale. Se 

recomandă următoarele etape: Împărţirea grupului în echipe de 7-8 persoane. Enunţarea temei. Ierarhizarea 

ideilor. 

Discuţia Discuţia constă într-un schimb organizat de informaţii şi idei. Ea are următoarele avantaje: 

Facilitarea intercomunicării şi a acceptării punctelor de vedere diferite. Conştientizarea complexităţii situaţiilor 

în aparenţă simple. 

Eseul de 5 minute Este o modalitate eficientă de a încheia ora, îi ajută pe elevi să-şi adune ideile legate 

de lecţie, dă profesorului o idee mai clară despre ceea ce s-a întâmplat în acea oră. Acest eseu cere elevilor: să 

scrie un lucru pe care l-au învăţat din lecţia respectivă şi să formuleze o întrebare pe care o mai au în legătură 

cu aceasta.  

Ciorchinele Este o metodă de brainstorming neliniară care stimulează găsirea conexiunilor dintre idei, 

presupune următoarele etape: Se scrie un cuvânt sau temă care urmează a fi cercetat în mijlocul tablei. Se 

notează toate ideile care vin în minte în legătură cu tema respectivă în jurul acestuia, trăgându-se linii între 

acestea şi cuvântul iniţial. Pe măsură ce se scriu cuvinte se trag linii între toate ideile care par a fi conectate.  

Turul galeriei Presupune evaluarea interactivă şi formativă a produselor realizate de grupul de elevi. 

În grupuri de 3 sau 4, elevii lucrează întâi la o problemă care se poate finaliza într-o diagramă. Produsele sunt 
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expuse pe pereţii clasei. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a examina şi a discuta 

fiecare produs. După turul galeriei, grupurile  îşi reexaminează propriile produse prin comparaţie cu celelalte. 

 

BIBLIOGRAFIE : 

Proiectul pentru Invǎţǎmântul Rural – “Predarea interactivǎ centratǎ pe elev”, Bucureşti, 2005 

Pǎcurari,O. (coord.) – “Invǎţarea activǎ – Ghid pentru formatori”, M.E.C., 2001 

Pǎcurari,O. (coord.) – “Strategii didactice inovative”, Ed. Sigma, 2003 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

598  

Voluntariatul -o sursă de educație 

 

                                                           Ducan C-tin Cristinel, Lic. Teh. Constucții de Mașini Mioveni 

                                            Ducan Elena-Liliana, Școala Gimnazială Dârmănești 

 

                    Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

             Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație nonformală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei pieţe europene competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi 

formării profesionale, precum şi pentru creşterea solidarităţii sociale. Conform Asocieției VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fară scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, 

sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explictă 

între voluntar și organizația gazdă. 

          Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.Pentru a înțelege mai bine sensul 

cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o 

întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările 

lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără 

constrângere”.Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu 

riscul că mă repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de 

neprețuit. 

               Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

          Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

        Valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de 

astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

           Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie iniţiativă, 

care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o 

contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este 

implicată. 
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     Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

•      Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

•    Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților de 

voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc la o 

schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de a 

explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

•     Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de valoare 

societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile 

de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

•    Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații 

diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, 

orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități 

diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța 

multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

•     Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de 

conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     Ținând cont de cele menționate , putem spune că voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare 

personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea 

relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

       Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori 

aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi 

competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 

responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte 

ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 

     Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil că mulţi 

dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de utilizat datorită 

înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăţi 

de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care această categorie se confruntă şi ne va determina să 

observăm rampele impracticabile, pe care până atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să 

luăm atitudine în faţa acestor probleme. Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea 

prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa 

unora dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele 

societăţii noastre. 

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează 

împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

O curte a şcolii năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un loc sigur pentru copii, 
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cu spaţiu de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi mobilizarea unor resurse de care 

comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am înţeles 

astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este nevoie 

de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de la alţii, 

ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

        O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii 

generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că 

vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în 

norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces 

rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la 

majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu 

un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac 

cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul 

formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, 

latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de voluntariat.  
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ÎNCĂLZIREA GLOBALĂ ȘI ROLUL MASS-MEDIEI 

 Jușca Patricia-Sorina 

Școala Gimnazială Mașloc 

 

Am observat că în ultimele decenii, în mass media se discută tot mai des pe tema „Efectele încălzirii 

globale”. Nu de puține ori m-am întrebat: „care este cauza?”, „care sunt aceste efecte?” sau „cum se manifestă 

ele?”.Răscolind articole din media am descoperit tot soiul de răspunsuri care mai de care, relevante, mai puțin 

relevante, logice sau de-a dreptul ridicole. În anumite situații, mass media joacă un rol esențial în informarea 

sau dezinformarea publicului țintă. Pentru subiectul în cauză există un procentaj infim al mass-mediei, care 

spune căexagerările privind încălzirea globală sunt reale, însă ceea ce îmi propun să demonstrez este contariul. 

Așadar, ce informații sunt exagerate și cum le putem filtra pe cele cu adevărat utile de cele controversate? 

 Pentru a clarifica înca de la început, noțiunea de ,,încălzire globală” se referă la totalitatea valorilor 

temperaturilor medii anuale înregistrate atât la nivelul solului, dar și a apelor oceanice la nivel planetar. Deși 

există o diferență subtilă între schimbările climatice și încălzirea globală, principalul actor este însăși omul. 

Cum? De ce noi? Prin ridicarea nivelului de trai, prin revoluția industrială si avansul tehnologic din ultimii 

zeci de ani, prin dorința de a avea o viață mai comodă, omul a descoperit un mod mai simplu de a folosi energia 

din mediul inconjurător. Arderea de combustibili fosili (cărbune, petrol, gaz) la o scară foarte mare aduce după 

sine si un cost foarte ridicat. Un produs inevitabil este poluarea, care prin emisia extrem de rapida și ridicată 

de gaze cu efect de seră, a accelerat ritmul încălzirii planetei. 

 Deși creșterea nivelului mărilor si oceanelor este o realitate cunoscută de toți, nu se știe perioada de 

timp și nivelul la care acestea vor crește. Există dovezi empirice contrar unor opinii publice promovate in 

presă, precum că evenimentele extreme climatice au o vulnerabilitate mai scăzută în rândul umanitații: „o 

tendință în scadere a vulnerabilității umane și economice este evidentă” dar și că „ratele medii globale ale 

mortalității și pierderilor au scăzut de la 6,5 și, respectiv, de aproape 5 ori, din 1980 până în 1989 până în 

2007-2016”42.Într-un timp nu foarte îndelungat, consecințele încălzirii globale vor fi cu mult mai vizibile decât 

sunt în acest moment. Chiar dacă din punct de vedere economic topirea ghețarilor ar putea duce la exploatarea 

zăcămintelor de gaze naturale și petrol, momentan blocate sub calota glaciară, ridicarea nivelului mărilor ar 

avea un efect dezastruos pentru zonele mai joase ale planetei, cum este și cazul Veneției. Totodată,nu putem 

exclude faptul că odată cu creșterea temperaturilor, pe de o parte avem anumite beneficii, însăpe de cealaltă 

parte suntem obligați să nereeducăm și să ne remodelăm după noile schimbări climatice. Atât agriculura, 

sănătatea, cât și transporturile vor avea de suferit în urma încălzirii globale. 

 Fără doar și poate, și în România efectele încălzirii globale sunt tot mai vizibile, seceta afectând 7 

milioane de hectare de teren agricol din cele 14,7 (48% din total) (Strategia Naţională privind reducerea 

efectelor secetei, prevenirea şi combaterea degradării terenurilor şi deşertificării, pe termen scurt, mediu şi 

lung, 2008). Temperaturile extreme și inundațiile sunt tot mai frecvente în țara noastră, generând pagube 

materiale și chiar pierderi de vieți omenești. Michael Rocard nu pierde ocazia de a acuza pasivitatea noastră 

drept o „crima împotriva umanității”43! Fiecare persoană are propriul său rol în combaterea acestui fenomen 

prin acțiuni ca: 

- Înlocuirea combustibililor fosili 

- Utilizarea filtrelor de mare capacitate în industria grea 

- Folosirea în mod conștient a materiilor prime 

- Reciclarea 

- Folosirea carburanților cu aditivi 

 
42Raport Science Direct, Global Environmental Change 
43 Michael Rochard, 24 martie 2010, la France Inter: „Doar n-o să lăsăm planeta să devină treptat o tigaie încinsă, unde 
viața să fie imposibilă! De acord, procesul e lent. Se va împlini în decurusul a zece sau douăsprezece generații, dar este 
atât de anevoie de evitat, încât, din prevedere, se cuvine să începem cât mai curând. În circa zece ani, cei care vor 
tărăgăna lupta împotriva climei ar putea fi acuzați de crimă împotriva umanității.” Citat de Franck Nouchi, Le Monde, 
26 martie 2010. 
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- Reducerea consumului de energie electrică atât la nivel industrial cât și nivel privat. 

 Consider că ceea ce poate fi interpretat ca o exagerare din partea mass-mediei este, de fapt, un îndemn 

spre introspecție, spre ceea ce poate fi făcut de la cel mai mic nivel, pentru că stă în puterile noastre să 

diminuăm schimbările climatice. Anul 2020 a fost un an critic pentru planeta noastră. Știința este cât 

se poate de clară, încălzirea globală există și ne amenință viitorul. Combaterea schimbărilor climatice este o 

lecție pe care ar trebui să o învățăm cu toții, indiferent de rasă, sex, vârstă sau afiliere politică. În acest sens, la 

nivel de țară putem urma exemplul Regatului Unit al Marii Britanii  care a devenit prima economie majoră ce 

a legiferat emisiile nete zero și care ajută și educă populația cu privire la pregătirea pentru impactul climatic 

iminent. În zilele noastre, este de la sine înțeles faptul ca media joacă un rol extrem de important în diseminarea 

informațiilor. Astfel, orice apare în spațiul public poate fi prezentat sub o formă care să înlesnească înțelegerea 

sau, din contră, să creeze goluri și să conducă spre confuzie (Williams, 2011pp. 21-22). Din ceea ce am 

observat, în articolele referitoare la schimbările climatice, jurnaliștii tind să prezinte puncte de vedere 

conflictuale, subliniind disputele. Ceea ce ajunge la publicul țintă este, prin urmare, o invitație spre cercetare, 

care de cele mai multe ori rămâne neonorată. 

 Acest eseu nu urmărește să creeze neliniște în rândul persoanelor mai puțin informate, însă o gândire 

individualistă și de-a dreptul egoistă de genul: „Ce-mi mai pasă, și-așa nu voi fi aici peste zeci de ani”, este 

absolut nesănătoasă. Având în vedere argumentele prezentate mai sus, sunt de părere că afirmațiile cu privire 

la încălzirea globală nu sunt în totalitate exagerate. În aceasta eră nouă a tehnologiei, mass-media este un 

element de referință pentru a înțelege mai bine efectele și consecințele care vor rezulta în urma încălzirii 

globale.Desigur că informațiile pe care le acumulăm țin strict de percepția noastră, de modul în care selectăm 

așa zisele „fake news” de știrile adevărate, și necesitatea unei documentări mai amanunțite. 
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DEZVOLTAREA GÂNDIRII CRITICE  

 

PROF. BOBOC SORINA LORELA        

LICEUL TEHNOLOGIC TOPOLOVENI           

 

  

Una din caracteristicile societăţii actuale este abundenţa de informaţii care parvin pe diferite canale. 

Aceasta face necesară existenţa unor abilităţi aferente unor astfel de acţiuni. Dacă principalul criteriu îl 

constituie relevanţa lor pentru persoana în cauză, atunci abilităţile aferente acestei activităţi ţin de gândirea 

critică. Este doar unul din motivele care justifică necesitatea formării şi dezvoltării la viitorii cetăţeni a unor 

deprinderi de gândire critică. Promovarea gândirii critice reprezintă una din direcţiile importante ale 

pedagogiei actuale, întrucât reprezintă una din modalităţile de pregătire a tinerilor pentru integrarea cu succes 

într-o societate caracterizată prin multe idei şi opinii care se cer a fi susţinute cu argumente pertinente şi 

comunicate într-o manieră democratică. Gândirea critică presupune capacitatea de a formula idei şi opinii 

proprii, de a lua decizii şi de a răspunde pentru ele, dar şi respectul faţă de punctele de vedere ale altora şi 

capacitatea de a colabora cu ei în vederea atingerii unui scop comun. Toate acestea presupun şi un nivel ridicat 

al încrederii individului în sine, căci numai o astfel de persoană este capabilă să îşi exprime în mod autentic 

opiniile şi să şi le susţină cu argumente pertinente. Aceasta nu exclude posibilitatea ca individul să-şi 

revizuiască anumite puncte de vedere, în urma ascultării atente a părerilor celorlalţi şi a analizării argumentelor 

prin care ei şi le susţin.  

Gândirea critică este un proces complex care începe cu asimilarea unor cunoştinţe şi achiziţionarea 

unor deprinderi de procesare a informaţiilor, continuând cu formarea unor convingeri care să stea la baza luării 

unor decizii şi finalizându-se prin manifestarea unor comportamente adecvate şi eficiente. Gândirea critică 

poate fi înţeleasă şi ca un mod de abordare şi de dezvoltare a problemelor care se bazează pe argumente 

raţionale şi care presupune evaluarea şi alegerea unei soluţii considerate adecvate, proces complementar cu 

respingerea argumentată a celorlalte variante de soluţionare. Ea are la bază reactualizarea cunoştinţelor, 

analizarea diferenţelor, observarea relaţiilor cauzale, extragerea unor idei mai abstracte din anumite exemple 

concrete, argumentarea părerilor şi evaluarea informaţiilor în funcţie de valoarea de adevăr, de utilitate şi de 

efecte. 

A gândi critic înseamnă  :   

 a poseda cunoştinţe valoroase şi utile, pe care să se întemeieze anumite convingeri stabile; 

 a-şi forma opinii în mod independent şi a accepta ca ele să fie supuse criticii; 

 a supune atât ideile altora, cât şi pe cele proprii unei critici constructive, pentru o mai bună 

fundamentare a lor ; 

 a-şi argumenta propriile opinii în mod raţional ; 

  a manifesta flexibilitate, toleranţă şi respect faţă de ideile şi argumentele celorlalţi, analizându-le 

cu multă atenţie ; 

 a evalua mai multe soluţii posibile din punctul de vedere al eficienţei ; 

 a găsi mai multe soluţii alternative la fiecare problemă şi a o alege în mod raţional pe cea mai bună 

; 

 a realiza conexiuni între propria experienţă şi noile achiziţii ; 

 a colabora cu ceilalţi în vederea elaborării unor soluţii. 

În România există o asociaţie intitulată ,, Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice ’’, 

care este afiliată la mai multe organizaţii internaţionale de profil şi care li se adresează tuturor cadrelor 

didactice interesate de această problematică, ea participând la implementarea unui proiect cu acelaşi nume, 

menit să introducă în şcoli metode didactice care promovează gândirea critică la toate disciplinele de 

învăţământ şi pentru elevii de toate vârstele. Această asociaţie îşi propune să ofere un cadru organizat de 

formare iniţială şi continuă a educatorilor, editează revista ,, Şcoala reflexivă ’’, precum şi alte materiale-

suport pentru activitatea didactică. 
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PROIECTAREA LECŢIEI 

În contextul intenţiei de formare şi dezvoltare a unor deprinderi de gândire critică, proiectarea lecţiilor 

este supusă unor modificări. Ideea fundamentală este aceea că este de dorit ca elevii să fie implicaţi efectiv 

în procesul prin care asimilează anumite informaţii. De aceea, ar fi recomandabil ca, înainte de a începe 

predarea propriu-zisă a unei discipline la clasă, cadrul didactic să caute cu atenţie oportunităţile pe care le 

oferă programa pentru realizarea unei învăţări active şi pentru dezvoltarea gândirii critice.  

La acest nivel se pot distinge mai multe secvenţe, fiecare din ele presupunând anumite momente:   

1. Înainte de lecţie ar putea fi avute în vedere mai multe aspecte, deoarece proiectarea unei astfel de 

unităţi este un demers care se realizează înaintea începerii acesteia. Profesorul îşi elaborează ,, scenariul 

didactic’’, încercând să anticipeze momentele activităţii sale cu elevii. Pot fi avute în vedere unele aspecte 

cum ar fi:   

a. Motivaţia lecţiei, care se referă la utilitatea pe care aceasta o are pentru elevi şi la felul în care le 

este prezentată celor care urmează să-şi însuşească achiziţiile aferente. O lecţie poate fi utilă pentru : 

însuşirea unor cunoştinţe, priceperi şi deprinderi necesare în viaţa cotidiană; oferirea unor concepte 

fundamentale; formarea şi dezvoltarea unor deprinderi de gândire şi comunicare utile pe termen lung. Pentru 

a atinge acest din urmă scop, cadrul didactic poate sublinia legătura dintre conţinutul lecţiei de zi şi 

experienţa de viaţă a elevilor sau poate recurge la povestiri orale, articole sau materiale ilustrative, toate fiind 

menite să deschidă elevilor apetitul pentru studiu, chiar atunci când conţinutul lecţiei se dovedeşte mai puţin 

relevant pentru viaţa cotidiană. 

b. Obiectivele lecţiei trebuie să se refere la un aspect precis determinat şi formulat în mod clar. Ele 

trebuie să descrie comportamente observabile pe care elevii să le poată demonstra la sfârşitul lecţiei.  

În această situaţie, atunci când se stabilesc obiectivele unei lecţii în contextul formării- dezvoltării 

gândirii critice, se poate spune că, la sfârşitul unei astfel de activităţi, elevii vor fi capabili : să explice 

relevanţa pentru viaţa cotidiană a unei teme din materialul predat ; să ilustreze ideile prezente în cadrul lecţiei 

cu exemple din propria experienţă ; să compare două sau mai multe idei ; să adopte un punct de vedere 

propriu faţă de o anumită problemă prezentată în lecţie ; să prezinte o idee într-o altă manieră ; să decidă ce 

trebuie să ştie în legătură cu tema predată. 

c. Evaluarea. Dacă se urmăreşte promovarea gândirii critice, evaluarea primeşte si ea anumite 

determinări suplimentare, căci este important atât verificarea măsurii în care elevii şi-au însuşit materialul 

predat, cât şi a măsurii în care elevii şi-au însuşit anumite tehnici de învăţare şi practică anumite abilităţi 

specifice gândirii de ordin superior. 

d. Managementul  resurselor şi al timpului se referă la mijloacele didactice necesare pentru 

desfăşurarea lecţiei ( materiale audio – video, calculatoare, retroproiectoare etc.) şi la manuale sau alte texte 

de care este nevoie, precum şi la gestionarea eficientă a timpului. În această din urmă privinţă, este important 

ca elevilor să li se prezinte instrucţiuni clare înaintea începerii unei activităţi, în aşa fel încât să nu se mai 

piardă timp cu rezolvarea sau clarificarea unor nelămuriri. Dacă unele aspecte rămân insuficient tratate din 

cauza lipsei de timp, ele ar putea fi clarificate în cadrul unei activităţi opţionale de dezvoltare a temei 

desfăşurate de elevi în afara clasei.  

2. Desfăşurarea lecţiei presupune parcurgerea cadrului format din evocare, realizarea sensului şi 

reflecţie.  

În ceea ce priveşte evocarea, achiziţiile noi se însuşesc pe baza unora precedente. De aceea, ar fi bine 

ca acestea să fie reactualizate în cadrul unei secvenţe care să preceadă predarea noilor cunoştinţe. Această 

reactualizare se poate realiza fie prin utilizarea uneia din metodele specifice etapei de evocare, fie prin 

oferirea unor explicaţii generale preliminare. 

O altă posibilitate de eficientizare a utilizării timpului este planificarea concomitentă a mai multor 

lecţii. Aceasta ar putea însemna planificarea unei activităţi de studiu individual prin realizarea etapei de 

evocare la sfârşitul unei ore, urmând ca lectura unui text sau elaborarea unei compuneri să fie efectuate 

individual de către fiecare elev în afara clasei. În acest caz etapa de reflecţie poate fi realizată la începutul 

orei următoare şi poate fi urmată de o altă activitate de evocare, destinată să-i familiarizeze pe elevi fie cu o 

altă faţetă a aceleiaşi probleme, fie cu o problemă nouă.  
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În etapa de încheiere a lecţiei elevii îşi consolidează noile achiziţii şi le integrează în propriul sistem 

cognitiv. Totuşi, cadrul didactic poate face un rezumat al conţinutului informativ al lecţiei. Dacă activitatea 

de la clasă se organizează sub forma unei dezbateri în cadrul căreia se conturează două sau mai multe puncte 

de vedere diferite, aceasta se poate încheia prin formularea clară şi concisă a acestora şi prin sugerarea 

tipurilor de investigaţii ce ar fi necesare pentru elucidarea problemei.  

3. După lecţie se pot organiza anumite activităţi de aprofundare a unor conţinuturi deja studiate şi de 

extindere a problematicii prin abordarea.  

Extinderea învăţării se poate realiza în mai multe modalităţi, dintre care s-ar putea menţiona:  

a. Aplicaţiile la alte probleme. După ce elevii au învăţat un anumit procedeu de analiză pe un exemplu 

dat la clasă, ei aplică pe cont propriu acelaşi procedeu asupra unui alt caz.  

b. Eseul poate fi definit ca o încercare a elevului de a da un răspuns personal şi argumentat la o 

problemă complexă, fără pretenţia de a o soluţiona. De fapt, elevul organizează datele cunoscute ale unei 

probleme discutate în prealabil la clasă în jurul unui punct personal de vedere.  

c. Colectarea datelor din diferite locaţii, urmată de centralizarea, prelucrarea statistică şi interpretarea 

lor la clasă. 

d. Sondajul, prin care poate fi investigată mai detaliat şi poate fi evaluată o problemă dezbătută iniţial 

în clasă. Colectarea datelor unui sondaj se poate realiza prin administrarea orală sau în scris a unui chestionar. 

Pentru sporirea eficienţei acestuia s-ar putea recomanda, între altele:  

- formularea unui număr rezonabil de întrebări clare, concise şi ordonate din punct de vedere logic  

- adresarea unor întrebări de diferite tipuri  

- crearea unei atmosfere destinse, care să încurajeze răspunsurile sincere 

 utilizarea unor întrebări de control.  

e. Interviul constă, în cazul de faţă, în purtarea unei discuţii între un elev şi o altă persoană din cadrul 

comunităţii care ar putea oferi informaţii suplimentare despre subiectul ce a fost studiat în prealabil la clasă. 

Ar putea fi vorba atât de experţi în domeniul respectiv, cât şi de oameni obişnuiţi care s-au confruntat cu 

anumite situaţii ce prezintă relevanţă pentru problematica pe care elevii o studiază. 

f. Dramatizarea constă în punerea în scenă de către grupurile de elevi a unor texte (  literare, satirice 

etc. ) sau fragmente de texte, care urmează a fi interpretate în faţa clasei în timpul orei sau în faţa unui public 

mai larg , în cadrul unor serbări şcolare sau al unor acţiuni întreprinse la nivelul comunităţii.  

g. Afişul, care se realizează după ce elevii unei clase au adoptat, în urma unor dezbateri şi aprofundări, 

o anumită poziţie comună într-o problemă de interes general, cum ar fi protecţia mediului înconjurător, 

respectarea drepturilor omului etc. Aceste afişe sunt realizate cu intenţia de a mobiliza un număr cât mai mare 

de persoane să întreprindă ceva pentru rezolvarea problemei respective. De aceea, este de dorit ca ele să fie 

plasate la loc vizibil în cadrul comunităţii locale şi să fie realizate într-un format atractiv. Tot prin intermediul 

lor ar putea fi anunţate şi promovate anumite acţiuni întreprinse de către şcoală  ( serbări, campanii de strângere 

de fonduri etc. ) sau de către o parte a elevilor acesteia ( activităţi culturale sau sportive, reuniuni etc. ). În 

acelaşi scop se pot elabora şi pliante de prezentare sau de promovare. 

Există, aşadar, mai multe modalităţi de a forma şi de a dezvolta abilităţile specifice gândirii critice. În 

contextul diversităţii şi varietăţii informaţiilor care parvin în prezent prin numeroase canale, gândirea critică 

este utilă pentru ,, filtrarea ’’lor în funcţie de diferite criterii, unul din cele mai semnificative fiind relevanţa 

acestor informaţii pentru persoana respectivă. Un alt avantaj ar fi acela că o astfel de persoană are capacitatea 

de a examina cu luciditate şi în mod independent ideile care îi sunt prezentate, ceea ce o poate face mai 

rezistentă în faţa eventualelor încercări de manipulare. 

Promovarea gândirii critice reprezintă una din direcţiile importante ale pedagogiei actuale, întrucât 

reprezintă una din modalităţile de pregătire a tinerilor pentru integrarea cu succes într-o societate caracterizată 

prin multe idei şi opinii care se cer a fi susţinute cu argumente pertinente şi comunicate într-o manieră 

democratică. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

606  

 

1. ,, Gândirea critică :metode active de predare – învăţare ’’, coordonator Ioan Scheau, Ed. Dacia, Cluj 

–Napoca, 2004 

2. ,, Proiecte didactice pentru promovarea gândirii critice ’’, coordonator Maria Kovacs, Studium, Cluj 

– Napoca, 2007 

3. ,, Formarea şi dezvoltarea gândirii critice ’’, Casa Corpului Didactic, Deva, 2009. 

 

 

  

  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

607  

L’acquisition de la compétence de communication 

Profesor, Manea Andreea-Magdalena 

 Colegiul Naţional « Ion Luca Caragiale » Ploieşti, judeţul Prahova 

 

La notion de compétence de communication occupe aujourd’hui une place importante dans les 

réflexions des spécialistes qui essayent de trouver les bons moyens pour la mise en oeuvre des processus 

d’enseignement/apprentissage favorisant le développement de cette compétence.  

Selon les théoriciens de l’enseignement/apprentissage des langues, pour communiquer, il ne suffit pas 

de connaître le système linguistique de la langue, il faut savoir s’en servir en fonction du contexte social. Ils 

mettent l’accent sur la capacité des apprenants à produire des énoncés, non seulement grammaticalement 

corrects, mais aussi contextuellement appropriés, c’est-à-dire savoir utiliser les formes linguistiques 

appropriées à la situation de communication et au statut de l’interlocuteur.   

L’enseignement/apprentissage des langues est orienté vers la communication et vise le développement 

des savoir-faire, la maîtrise effective et l’acquisition de comportements adaptés aux situations de 

communication. Dans l’approche communicative, la langue est  conçue comme moyen de communication, 

comme un instrument de communication ou d’interaction sociale. 

La compétence de communication prend en compte les dimensions linguistiques et extralinguistiques 

qui constituent un savoir-faire à la fois verbal et non verbal, une connaissance pratique du code et des règles 

psychologiques, sociologiques et culturelles qui vont permettre son emploi approprié en contexte. La 

compétence linguistique a pour fonction de mettre en évidence la compétence de communication. L’objectif 

clair est d’arriver à une communication active et efficace. 

L’apprentissage n’est plus considéré comme passif, mais comme un processus actif qui se déroule à 

l’intérieur de l’individu qu’il peut influencer. Le résultat dépend du type d’information présenté à l’apprenant 

et de la manière dont il va traiter cette information. L’enseignant devient ainsi «un conseiller», un «modérateur 

». Il doit recourir à des documents appelés «authentiques», c’est- à-dire non conçus originellement pour une 

classe de langue étrangère. 

Les méthodes de la pédagogie active, centrées sur l’apprenant ont pour objectif de rendre l'apprenant 

acteur de ses apprentissages, afin qu'il construise ses savoirs et ses savoirs-faire à travers des contextes 

situationnels. Avec les méthodes actives, l'apprenant est plus autonome dans sa démarche, et le travail se fait 

parfois en groupe. 

Dans le Cadre Éuropéen Commun de Référence pour les Langues (apprentissage, enseignement et 

évaluation) actuellement en vigueur, publié par le Conseil de l’Éurope en 1996, les textes authentiques sont 

placés au centre du processus d’enseignement/apprentissage, l’objectif étant le développement de la 

compétence de communication active. Les textes authentiques provenant de contextes différents sont, selon le 

CECRL, les seuls qui peuvent offrir à l’apprenant une vision et une compréhension plus larges sur la manière 

de communiquer.  
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On  propose comme méthode d’acquisition et d’approfondissement de la compétence de 

communication en FLE, l’emploi de la chanson, comme modalité d’améliorer les habilités de communiquer 

des apprenants. 

L’idée d’utiliser la musique en classe de FLE contribue au renforcement et au développement de toutes 

les compétences de communication par l’exploitation du contenu linguistique, du contenu culturel et 

civilisationnel.  

À travers les séances de travail les apprenants peuvent fait preuve d’une motivation  remarquable 

traduite par dynamisme et participation. Ils vont réussir à consolider le vocabulaire, la grammaire, la 

prononciation d’une manière entraînante et divertissante.  

Pendant les activités de compréhension de l’oral, on peut varier les modalités de travail, afin d’éviter 

la monotonie, la passivité et la non-compréhension.  

La chanson nous  permet d’exploiter les contenus lexicaux et socioculturels du texte. On  peut travailler 

sur la découverte et la reconnaissance du lexique et des structures utilisées en contexte, sur la découverte et la 

reconnaissance des registres de langue et des contenus morphosyntaxiques. En ce qui concerne le contenu 

discursif et thématique, on propose des activités de compréhension globale, détaillée, puis analytique de 

repérage de mots-clés. De cette manière, les apprenants deviendront des auditeurs actifs.  

Les activités de compréhension de l’écrit peuvent aider les apprenants à devenir des lecteurs sûrs d’eux 

et autonomes. On initie les apprenants aux techniques de compréhension active, importantes à l’écrit et 

essentielles à l’oral. Les apprenants vont apprendre à comprendre globalement le texte et à utiliser des 

stratégies de balayage du texte, à repérer le type dominant d’un texte, la fonction d’un texte, etc. Ils ont appris 

aussi à repérer l’idée principale, pour une compréhension fine et analytique. 

Pendant les activités de production orale, les apprenants seront capables de produire des énoncés dans 

des situations de communication données, dans un certain contexte. Les apprenants vont réussir à franchir les 

obstacles de la communication, vont réussir à mobiliser leurs capacités pour améliorer leur expression orale et 

vont faire disparaître les mauvaises situations de blocages.  

Pour la réalisation des productions écrites, les apprenants peuvent travailler en groupes et ils ont eu le 

temps pour réfléchir à la correction de ce qu’ils vont écrire. Ils peuvent vérifier seuls les accords de genre et 

de nombre, ils peuventt vérifier la correction du lexique et des temps employés, le registre de langue, la 

cohésion des phrases et la cohérence de la structuration. 

À la fin on peut affirmer que l’utilisation de la chanson en classe de FLE, comme méthode active et 

contextuelle d’enseignement/apprentissage, va permettre de développer chez les apprenants  un ensemble de 

savoirs et de savoir-faire linguistiques (au niveau du lexique, des structures et de la correction phonétique), 

socioculturels (au niveau des  registres de langue), discursifs (au niveau des types de discours produits, de 

l’articulation des phrases et de l’organisation des idées) et stratégiques, qui, réunis, vont former la compétence 

de communication. 
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Georgescu Marilena Camelia, profesor 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

Răveanu Monica, profesor 

Școala Gimnazială Nicolae Bălcescu, Arad 

 

În pofida  eforturilor depuse în direcția diminuării inegalităţilor  de acces la educație, a măsurilor 

adoptate în acest sens, inegalităţile de acces la educaţie dintre copiii aparţinând unor medii sociofamiliale şi 

economice diferite nu s-au diminuat semnificativ. Studiile efectuate arată că există multiple cauze care 

generează aceste inegalități: diferenţele dintre resursele financiar-materiale deţinute de către indivizi, existenţa 

sau inexistenţa unor abilităţi, aptitudini înnăscute pentru învăţare, dar și  atitudinea indivizilor vizavi de şcoală.  

Conform raportului Coleman, Equality of Educational Opportunity (1966), considerat a fi unul dintre cele mai 

importante studii de sociologia inegalităţilor educaţionale, succesul în educație  este  generat îndeosebi de 

interesul părinţilor pentru studiile copiilor, nivelul de aspiraţii al acestora, încrederea în şcoală  și , într-o 

măsură mai mica de caracteristicile instituţiilor de învăţământ (calitatea echipamentelor, calificarea 

personalului didactic, conţinutul învăţământului etc.)  

 În  cazul copiilor proveniți din medii defavorizate este frecvent întâlnit abandonul școlar, încetarea 

frecventării şcolii, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii 

actului de studii început. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată pentru că nu e percepută ca valoare în sine; unii elevi nu mai 

consideră şcoala importantă pentru viitorul lor. 

O problemă dificilă pentru copiii din mediile defavorizate o constituie educația online  în contextul 

pandemiei Covid-19. Familiile acestora nu își pot permite achiziționarea unor device-uri  care să permită 

participarea la lecțiile online, prin urmare acești copii nu au acces la educație. 

 

Principalele  direcții  în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi următoarele: 

• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

        Îndeplinirea obiectivelor mai sus menționate, în cadrul unui program desfășurat într-un interval de timp 

mai îndelungat, permite reducerea abandonării școlii de către elevi aflați în situația de abandon școlar.  

Măsuri  de prevenire a abandonului şcolar  pot fi : 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

• psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

• juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

     O soluție  pentru prevenirea abandonului școlar de către copiii din grupurile vulnerabile  este Programul 

de tip Școală după Școală, derulat de Salvați copiii în centrele educaționale.   

       Școala are un rol hotărâtor în reducerea abandonului școlar. Atât elevii cât și părinții acestora pot fi 

consiliați și informați in cadrul orelor de dirigentie, al întâlnirilor cu consilierul școlar , în cadrul unor 
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lectorate cu părinții pentru a conștientiza  importanţa educaţiei  pentru dezvoltarea individului în context 

social şi, implicit, pentru dezvoltarea unei societăţi. 

 

 

Moisin, Anton, (2007), Arta educării copiilor şi adolescenţilor în familie şi în şcoală, Editura Didactică şi 

Pedagogică, Bucureşti. 

https://www.revistacalitateavietii.ro/2007/CV-3-4-2007/06.pdf 

https://edict.ro/abandonul-scolar-cauze-si-modalitati-de-prevenire/ 

https://www.salvaticopiii.ro/ce-facem/educatie/prevenirea-abandonului-scolar 
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Importanţa acţiunilor de voluntariat 

Farcaşiu Otilia Patricia 

Liceul cu Program Sportiv, Arad 

 

 

 Voluntariatul reprezintǎ participarea la activitǎți de interes public desfǎșurate în folosul altor 

persoane sau al societǎții, fǎrǎ remunerație, individual sau în grup. Activitǎțile de voluntariat sunt faptele bune 

pe care fiecare dintre noi ar trebui sǎ le facem cât mai frecvent. 

Activitatea de voluntariat presupune sǎ fie realizatǎ  într-un cadru organizat, sǎ aibǎ în vedere binele 

comun şi sǎ fie o acţiune care nu presupune obligativitate sau contrângere. Implicarea în acțiunile civice cere 

responsabilitate și cooperare interumanǎ. Prin aceste acţiuni se exprimǎ grija pentru oamenii care ne 

înconjoarǎ, pentru mediul înconjurǎtor, pentru un viitor mai bun. Voluntarii sunt oamenii care fac fapte bune 

tot timpul, chiar dacǎ nu fac parte dintr-o asociaţie.  

Implicarea în diverse acţiuni de voluntariat presupune intrarea în contact cu situaţii neprevǎzute, cu 

diverse probleme şi cu idei noi. Rezolvarea  diverselor problemele duce la dobândirea unor noi abilitǎţi şi 

competenţe. Planificarea, organizarea şi munca în echipǎ contribuie la dezvoltarea personalǎ. Iar dezvoltarea 

spiritului civic şi solidar aduce o satisfacţie şi o împlinire sufleteascǎ.  

Activitățile de voluntariat sunt promovate și dezvoltate în cadrul tuturor unităților de învățământ de 

către Asociația Națională SNAC România, iar în afara lor de ONG-uri. Strategia asociaţiei SNAC presupune 

implicarea elevilor din învățământul preuniversitar, dar și a studenților în acţiuni de voluntariat la centre de 

zi, orfelinate şi case de bǎtrâni. Presupune, de asemenea,  implicarea în domenii precum cel medical, educativ, 

cultural şi asistenţǎ socialǎ. 

Se urmǎreşte dezvoltarea educațională a voluntarilor, implicarea tinerilor şi incluziunea socialǎ. 

Beneficiarii direcți ai Strategiei Naționale de Acțiune Comunitară sunt copiii cu dizabilități (cu dificultăți de 

învățare și adaptare școlară și socială), iar beneficiarii indirecți sunt voluntarii, familiile persoanelor aflate în 

dificultate, comunitatea și societatea.  

Societatea are nevoie de voluntari, de oameni capabili de empatie şi de implicare, pentru a evolua . 

 

 

 

https://educoachro.wordpress.com/2019/02/15/rolul-voluntariatului-in-dezvoltarea-personala-si-

profesionala-a-tinerilor/ 

https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 
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https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie
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O faptă bună în fiecare zi 

 

prof.înv. preșcolar. Oprișor Mădgălina 

Grădinița P.P. nr. 14 Timișoara 

 

 

       Un proverb românesc spune așa ,,Fapta bună laudă pe om, nu vorbele”. Sunt multe lucruri care țin de 

bunul-simț, de buna-creștere, de inima bună care se simte împlinită atunci când face fapte bune și de 

sentimentul deosebit de plăcut pe care-l ai atunci când realizezi că ai inspirat pe cineva să facă o faptă bună. 

        Este foarte simplu să faci o faptă bună, poți oferi un zâmbet sau să spui un cuvânt blând unui om care 

pare singur și abătut, poți să donezi haine oamenilor care sunt aflați în dificultate, poți să-ți ajuți vecinii, să-ți 

suni prietenii, familia și să le adresezi cuvinte liniștitoare, bune și să-i faci fericiți. 

         O faptă bună, extraordinară chiar, este să-ti faci datoria acolo unde ești sau poate unde muncești, să 

faci lucrurile la care te pricepi punând tot sufletul și toate abilitățile cu care ești înzestrat sau pe care le-ai 

dezvoltat pe parcursul vieții. 

          Nu trebuie să faci lucruri extraordinare ca să faci fapte bune. Dacă îți faci datoria cu pasiune, din toată 

inima, cu bucurie și dacă gândești că de munca ta se va folosi altcineva, cu siguranță că este o faptă bună. 

Uneori nu ști pe cine ajuți și cine îți mulțumește. 

          Să faci o faptă bună este important, dar și mai important este să iei seama cu cine faci faptele tale cele 

bune. Dacă ajuți pe cei care lenevesc, încurajezi lenea. Dacă ajuți pe cei ce beau sau își cumpără droguri, atunci 

nu faci decât să încurajezi consumul acestora cu banii tăi și nu cred că acestea sunt fapte bune. Dar poți să 

donezi banii tăi unor fundații care se ocupă cu diverse acțiuni caritabile, sau să donezi bani unor centre de 

plasament care se ocupă cu creșterea copiilor părăsiți de părinți, sau cei cu handicap. Sau poți să mergi chiar 

tu să donezi copiilor din aceste centre, o haină, o carte dându-le posibilitatea să o citească. Apoi văzându-le 

bucuria și zâmbetul de pe față să ai sentimentul că acestea toate chiar au meritat și se pot numi fapte bune. Poți 

ajuta un azil de bătrâni, sau persoane care sunt cu adevărat…..nevoiașe. 

            O faptă bună trebuie să aducă un beneficiu celui care o primește. Fie că este un beneficiu fizic sau 

spiritual, sau moral, este făcut spre a ajuta, iar tu să ai satisfacția  că ai făcut o faptă bună. Dacă cel ce primește 

ajutorul tău se bucură sau îți zâmbește sau îți mulțumește, atunci știi că ai făcut o faptă bună. 

           Cele mai multe dintre faptele noastre bune nici măcar nu le cunoaștem, sunt făcute prin simpla noastră 

datorie ca oameni, despre altele aflăm peste ani și ani poate, sau nu aflăm deloc în timpul vieții. 

             Uneori este bine să spunem că facem fapte bune. Dacă vorbești despre faptele tale bune, mici, 

neînsemnate poate, simbolice, îi vei provoca și pe cei cu puteri financiare să facă și ei fapte bune. Cel mai 

important lucru este puterea exemplului care poate îi face și pe alții să acționeze. Fiecare faptă bună ne face pe 

noi, ca oameni, mai buni, mai răbdători sau mai milostivi. Un zâmbet, un ,,mulțumesc”, o îmbrățișare, un 

cuvânt bun, o privire recunoscătoare, toate acestea sunt motive să faci fapte bune și să povestești despre ele. 

         Faptele bune trebuie făcute, încurajate, promovate. De la cele mai mici și poate nesemnificative, până la 

cele care schimbă în bine viețile a zecilor, sutelor sau miilor de oameni. Lucrurile simple aduc liniștea sufletului 

și certitudinea că se poate trăi simplu și fericit din nimic.  
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Faptele bune sunt oglinda gândurilor și emoțiilor noastre, dar și expresia afectivității și compasiunii noastre. 

Eu și soțul meu am ales să fim modelele din preajma copiilor noștri și nimic nu ne bucură mai mult decât 

gesturile lor de generozitate în relația cu tot ce îi înconjoară.  Să fii bun cu ceilalți nu este o lozincă, ci o stare 

de fapt, dar și o stare de spirit. 

Fapta bună, pornită din inimă, nu este altceva decât o oglindă, o manifestare a părții din noi care ține 

de echilibru, generozitate, empatie, compasiune, afecțiune. Este o fațetă a personalității  care este și inocență 

și bucurie și echilibru și iubire și care este exprimată cel mai bine, în mod firesc, natural. Bunătatea este o 

caracteristică a iubirii. Când faci o faptă bună, ești fericit. Pentru că ai trimis și ai primit iubire prin gestul bun 

dus până la capăt. Este ca și cum ai zidi un așezământ pentru suflet și fiecare piatră conține, în sine, starea 

plenară de bine, prin ceea ce faci bun și cu iubire pentru tine și pentru alții. Sentimentul pe care îl trăiești fiind 

bun, manifestând bunătate pentru tine este capabil să exprime și o stare de serenitate. Și simți, deseori, 

recunoștință. 

Bunătatea este magie, bucurie, vindecare, pace, recunoștință, iubire. Simiți și trăiești preaplinul acestor 

emoții și sentimente la un loc. 

Fapta bună este cu mult mai mult pentru că este și act de vindecare și de iertare de sine. Cu fiecare 

gând bun și cu fiecare faptă asemenea, vindeci partea aceea din tine care poate fi copilul, femeia, mama sau 

bărbatul rănit în etape trecute sau prezente de viață. 

Faptele bune educă conștiința omului, o modelează, de aceea orice faptă bună este un vehicul care are 

o destinație negândită și neintuită de niciunul dintre noi, iar acea destinație este tot ceea ce vrem noi, ca oameni, 

să  trăim la nivelul experienței de viață și la nivelul învățămintelor primite, asumate și înțelese profund. Rolul 

faptelor bune este să întrgească ființa umană prin tot ceea ce semnifică binele, iar rolul nostru este să 

transmitem mesajul binelui următoarelor generații, prin modele de viață, prin gesturi mirabile și miraculoase, 

prin poveștile pe care le spunem copiilor și nepoților noștri, prin darurile pe care le facem sau pe care le primim 

cu apreciere, cu recunoștință, cu nevoia de a le manifesta mai departe. Fapta bună sparge paternurile de 

nefericire. Încet, încet, fără să știm, sublimăm nefericirea și neiubirea (răul este absența iubirii), transformând-

o în speranța de bine, în empatie, compasiune, altruism colectiv. N-o să ne mai fie la îndemână să exprimăm 

nefericirea și neiubirea. 

Cu alte cuvinte, bunătatea unui singur om poate trezi aceeași calitate într-o mare de oameni! Iar ceea 

ce vom simți este un sentiment înălțător, de iubire necondiționată! 
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

prof.înv. preșcolar Popa Florica 

Grădinița P.P. Chișoda, jud. Timiș 

 

            Nici nu îți dai seama, câte fapte bune poți face într-o singură zi. 

De la o vorbă bună, un gest frumos, o intenție bună pentru cei dragi ai tăi sau pentru oamenii pe care 

de-abia poate-i cunoști. 

          Nu este greu și nu te costă nimic să asculți o persoană care vorbește cu tine, implicându-te în ceea ce-ți 

povestește și făcând-o să se simtă înțeleasă. 

            Oferă un compliment cuiva, zâmbește chiar și atunci când îți vine să te încrunți sau destinde o atmosferă 

spunând o glumă sau o vorbă bună, împăciuitoare. Ajută dacă poți și oferă un cadou unei persoane care trece 

printr-un moment dificil, te vei simți foarte bine atunci când vei vedea uimirea și recunoștința de pe fața ei. Nu 

e nevoie de eforturi prea mari ca să faci lumea un pic mai bună. Poți dona o mulțime de lucruri sau chiar bani 

unei fundații de caritate, poți ajuta persoanele nevoiașe oferindu-le mâncare, poți ajuta sau dărui o floare unei 

persoane în vârstă, sau poți adresa un cuvânt bun unui om singur, părăsit. 

           De multe ori ni se întâmplă să vrem să-i ajutăm pe alți oameni și ajutorul nostru să nu fie bine primit, și 

în loc să ajuți, te trezești că mai mult încurci. Cred că nici bine nu poți face cu forța, nu până ce acel cineva 

nu-și exprimă dorința de a fi ajutat și în ce mod. Uneori scopul de a face bine este interpretat greșit de alții și 

ne trezim că din intenția de bine a ieșit rău. În orice caz, știi că este o faptă bună atunci când primitorul se 

bucură, zâmbește și îți mulțumește. Atunci când îți cumperi un articol de îmbrăcăminte, ai tendința de a arunca 

alte haine mai vechi, nu o face, nu arunca, pur și simplu donează unei persoane nevoiașe care îți va răsplăti 

gestul, fapta bună cu mulțumiri iar satisfacția ta va fi mare, te vei simți împlinit ca om și vei dori să repeți 

fapta. 

          Împărtășește și celorlalți ideea de a dona, de a face fapte bune, caritabile, gesturi frumoase, spontane, și 

vei observa că bunătatea și bucuria sunt contagioase. Vei observa că nu doar persoana pentru care faci o faptă 

bună se va bucura, ci îți vei bucura și sufletul tău, deci îți vei face un bine. 

          Este mare nevoie de ajutorul nostru, de gândirea noastră pozitivă, de dorința de a face bine, de a ne oferi 

voluntari în campanii de întrajutorare a celor aflați în nevoie, acolo unde mulți dintre oameni, mâine, nu mai 

au ce să pună pe masă. Bucură-te pentru alții. Folosește-te de experiența ta, pentru a ajuta, acolo unde, dacă 

știi că te pricepi și vezi că cineva are nevoie. 

          O faptă bună faci și atunci când dăruiești un compliment sincer cuiva, sau dacă ajuți pe cineva să-și care 

bagajele, să intri în vorbă cu cineva trist și abătut, sau să feliciți pe cineva pentru ceea ce face. Faptele bune 

vin dintr-o inimă bună, curată, din dorința de a face bine, din bună-creștere, din simțul tău de om care se 

gândește la cel de lângă el. 

Fiecare dintre noi, cel puțin o dată în viață, am oferit ajutor și sprijin nu numai unei persone dragi, ci 

și unui străin. Poate că a fost o bunică pe care am ajutat-o să traverseze strada, un cerșetor la un colț de stradă 

sau o mamă cu un copil, incapabilă să deschidă singură o ușă.  

De ce oamenii fac fapte bune? Aproape oricine poate da un răspuns neechivoc la această întrebare. 

Dar, poate, realizarea faptului că am făcut viața cuiva cel puțin mai bună ne încălzește și inima. În ciuda 
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faptului că bunătatea trăiește în sufletul fiecăruia dintre noi,  nu o manifestăm întotdeauna. Și atunci doar 

exemple de acțiuni pozitive ale altor oameni ne pot face să gândim, să privim în jur și să dăm o mână de ajutor 

aproapelui nostru. 

Faptele bune au și ele o diferențiere, sursa lor fiind două lucruri diferite: pot fi făcute din suflet (felul 

bun al omului) sau din știință (pentru un motiv sau în urma unei informații). De exemplu, dacă avem o grădină 

si ne trebuie ajutor pentru culesul roadelor, vom spune că cine ne va ajuta va fi rasplatit cu o sumă de bani. 

Dacă o persoană trece prin apropriere, care văzând că muncim singuri să adunăm roadele din grădină, își oferă 

ajutorul, se oferă să ajute fiindcă așa e sufletul lui. Apoi apare o alta persoană să ajute, auzind că munca îi va 

fi plătită. Ambele persoane ajută în grădină, fac aceeși muncă și o faptă bună, totuși sursa acestui fapt, sau 

motivul, sunt diferite; primul ajută fiindcă așa este sufletul lui să ajute pe cel în nevoie iar al doilea ajută fiindcă 

e în căutare de muncă pentru câștig. Primul om a ajutata fără un interes scop sau interes propriu.  Ambele 

situații sunt bune, important e să faci bine, dar această diferență care e dată de firescul sufletului și intenție, are 

valoarea ei, care poate fi înțeleasă și din pilda creștină, cea despre care omul care și-a clădit casa pe stâncă și 

omul care și-a cladit casa pe nisip. Când se schimbă vremea și vin valurile mari, casa de pe stâncă va rezista și 

va adăposti pe cel care a construit-o, iar casa de nisip va fi dărâmată și luată de valuri. Așa este și în viața 

noastră, faptele reprezintă casa iar valurile sunt știința și învățătura din timpul în care trăim. Astfel, cel care își 

clădește faptele pe temelia și baza sufletului, precum primul om din relatarea de mai sus, va face aceleași fapte 

de ajutor indiferent de starea schimbătoare a lumii și a societății prezente. Pe când cel care se poartă după cum 

îi indică starea schimbătoare a lumii, oportunitatea societății, faptele  pe care se bazează vor fi luate de valuri. 

Multe lucruri bazate pe ceea ce era acceptat de societate din altă epocă acum nu mai sunt potrivite și 

la fel se va întâmpla și cu cele moderne din prezent, pe când faptele care sunt făcute pe baza sufletului bun din 

noi vor dainui fiindcă sufletul e întotdeauna în oameni și în ființe în general. 

 

  Deci, e atât de simplu să faci o faptă bună pe zi! 
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SPECIFICUL  RECEPTĂRII  TEXTULUI  EPIC  

                                                                                        

                                                                                                          PROF. BOJAN ELENA CLAUDIA  

                                                        ȘCOALA GIMNAZIALĂ NICOLAE TITULESCU, CARACAL  

 

Literatura ca  ramură a artei  reprezintă  obiectul  investigării  didactico-metodice,  o  viziune  modernă  

pentru  procesul  restructurării  însuşirii  de  către  elev  a  specificului  literaturii.  În  acest  context  problematic,  

apare firesc  întrebarea:  cu  ce  trebuie  să  se  ocupe  metodica  literaturii  în  şcoală:  cu  predarea  sau cu  

receptarea  literaturii?  Prin  predare  se  înţelege,  în  general,  emiterea  de  informaţii  despre  o  anumită  

realitate,  proces  în  care  emiţătorul  deţine  un  rol  activ,  iar  cel  ce  ascultă  un  rol  pasiv.  Or,  cum  s-ar  

vorbi  de  predare  în  cazul  unei  partituri  muzicale,  al  unui  tablou  sau,  în  ceea  ce  ne  interesează  aici,  

al  unui  text  literar  care  implică  universuri  imaginare,  fictive,  menite  să sensibilizeze  cititorul,  să-i  

stimuleze  imaginaţia?  În  nici  un  fel.  În  cazul  predării  unei  opere  literare, este  vorba  despre  transmiterea  

unor  impresii  sau  judecăţi  critice  ale  emiţătorului  cu  dorinţa  de  a  fi  învăţate  de  elevi  ca  unicele  

interpretări  posibile,  ceea  ce  este  iarăşi  un  nonsens.  Prin  limbajul  ei  conotativ,  literatura  favorizează  

lecturile  multiple,  în  funcţie  de  gradul  receptivităţii  literar-artistice  a  cititorilor. O  metodică  modernă  a  

însuşirii  limbajului  specific  al  literaturii  trebuie  să se ocupe de  procesul  receptării  artistice  a  operelor,  

de  metodele,  procedeele  şi  mijloacele  specifice  ale  acestui  proces,  de  înlesnirea  contactului direct al 

elevului cu opera literară. 

Susţinând  ideea  introducerii  elevilor  incă din  ciclul  primar  în  analiza  textelor  de  citire  în  funcţie  

de  diversitatea  lor, de  apartenenţa  lor  la  un anume gen  sau specie  literară, nu  se  are  în vedere  renunţarea  

la  metodele  specifice  lecţiilor  de  citire  în  ciclul  primar.  Lectura  explicativă  rămâne  metoda  care  poate  

asigura  atât  dezvăluirea  mesajului  unui  text,  cât  şi  familiarizarea  elevilor  cu  instrumente  ale  muncii  

cu  cartea.  Componentele  lecturii  explicative  oferă  resurse  multiple  de  valorificare  deplină  a  conţinutului  

unui  text  de  citire,  indiferent  de  genul  sau  specia  din care  face  parte. Ceea  ce apare  deosebit  va  fi  

ponderea  pe  care  o  va  avea,  în efectuarea  analizei  textului,  fiecare  din elementele  componente  ale  

lecturii  explicative.  

Închegată   şi  unitară,  fiind  rezultatul  unui  proces  unic  de  creaţie,  opera  literară  în  general,  şi  cea  

epică  în  special  are  elementele  componente  într-o  legătură  indestructibilă,  detaliul  şi  părţile  fiind  

armonizate,  esenţiale,  de  neînlocuit.  Înlocuindu-se  semnificativ,  părţile  unei  opere  literare  se  cheamă  şi  

se  leagă  reciproc,  luminând  întregul.  Receptarea  textului  epic  cere  evidenţierea  unor  caracteristici  ale  

operelor  literare  în  funcţie  de  specie,  dar  şi  realizarea,  în  acelaşi  timp,  a  unora  dintre  obiectivele  

cognitive  (a  cunoaşte,  a  aplica,  a  analiza,  a  sintetiza)  şi  afective (a  reacţiona,  a  recepta,  a  valorifica,  

a  interioriza  valorile)  ale  educării  şi  instruirii  în  literatura  română.  Textul  trebuie  adus  în  universul  

sensibil  al  elevilor,  să  se  folosească  criterii  de  investigare  şi  valorificare  a  operelor,  de  descoperire  şi  

apreciere  a  gândurilor  şi  sentimentelor  încorporate  creaţiei.  Metodologia  modernă  a  receptării  optime  

a  unui  text  epic  trebuie  să  ţină  seama  de  principiul  tratării  diferenţiate  a  textelor,  de  principiul  analizei  

simultane  a  relaţiei  dintre  conţinut  şi  expresie,  de  principiul  participării  active,  conştiente  şi  creatoare  

a  elevului,  toate  acestea  ducând  la  o  viziune  analitică  şi  sintetică  a  operei  literare. 

Pornind  de  la  aceste  considerente  teoretice  şi  metodice  în  acelaşi  timp,  în  cercetarea  întreprinsă  

am  pornit  de  la  următoarea  ipoteză:  dacă  în  cadrul  orei  de  Limba  şi  literatura  română  se  vor  lucra  

intensiv  texte narative,  aplicând  oră  de  oră  teste  formative  şi  utilizând  în  mod  creator  lectura  

explicativă,  se  va  îmbunătăţi  în  mod  real  capacitatea  de  receptare activă  a  textelor  epice. 

Faptul  că  elevii  mici  pot  descoperi  diferite  semnificaţii  ale  situaţiilor  prezentate  impune  să  

organizăm  ,  pornind  de  la  alcătuirea  planului  de  idei,  momente  de  adâncire  a  analizei  textului,  de 

interpretare  a  faptelor,  de  cunoaştere  a  personajelor  prin  acţiunile  lor,  de  reliefare  a  plusului  pe  care 

îl aduc mijloacele artistice pe linia realizării şi transmiterii mesajului.  Toate acestea constituie sarcini de bază 

pentru receptarea eficientă a textului  epic. 

Pentru  realizarea  cercetării  am  folosit  următoarele  metode: observaţia,  conversaţia,  metoda  analizei  

produselor  activităţii  şi  cercetării  documentelor,  metoda  testelor. 
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Pentru  a  verifica  eficacitatea  demersului  metodic  folosit  în  munca  instructiv-educativă  cu  scopul  

de  a  recepta  optim  textul  epic  la  vârsta  şcolară  mică  s-a  procedat  la  o  comparaţie  a  rezultatelor  

obţinute  de  eşantionul  experimental  cu  cele  obţinute  de  eşantionul  de  control.  Clasa  experimentală  este  

formată  din  22 elevi,  iar  clasa  de  control    este  formată  din  23  de  elevi,  cele  două  colective  fiind  

alcătuite  din  copii  cu  o  dezvoltare  intelectuală  eterogenă. 

Experimentul  s-a  desfăşurat  în  trei  etape:  etapa  iniţială,  constatativă; etapa  formativ-ameliorativă  şi  

etapa  finală.  Eşantionul  de  control (clasa  de  control)  s-a  ales  din aceeaşi  unitate  de  învăţământ,  cu  

elevi  având  aproximativ  acelaşi  nivel  de  pregătire  intelectuală ca  cel  al  elevilor  din  clasa  experimentală.  

Se  ştie  din  practica  educaţională  că,  de  obicei,  calificativele  ce  se  regăsesc  în catalog  cuprind  o  doză  

de  subiectivism,  fiind  influenţate  de    exigenţa  mai  mare sau  mai  mică  a  învăţătorului.  Din  acest  motiv, 

aplicarea  testelor  la  cele  două  eşantioane  s-a  desfăşurat  în  aceeaşi  etapă  a perioadei  de  studiu,  au 

cuprins  probe  gradate  ca  dificultate  prin care  s-au  verificat  cunoştinţele  şi  competenţele  elevilor  în  ceea  

ce  priveşte  receptarea  cu  succes  a  unui  text  epic  şi  au  fost  evaluate  după  aceiaşi  descriptori  de  

performanţă  şi  de  către  acelaşi cadru  didactic. 

Etapa  iniţială,  constatativă 

În  această  etapă  am  aplicat  un  test  de  evaluare  iniţială,  elaborat  în  concordanţă  cu  obiectivele  de  

referinţă  ale clasei  a  III-a,  pentru  a se  stabili  nivelul  de  pregătire  al  elevilor. 

Elevii  de  la  cele  două clase  au  fost  puşi  în  aceleaşi  condiţii  de lucru:  au  fost  testaţi  în  aceeaşi  zi,  

la  aceeaşi  oră,  li  s-a  acordat  acelaşi  timp  necesar  rezolvării  sarcinilor  de lucru,  nu  li  s-au dat  indicaţii. 

În  etapa  iniţială, constatativă  a  nivelului  de  cunoştinţe  literare  ale  elevilor  şi  aplicare  a  lor  în  

situaţii  practice,  de  evaluare,  rezultatele  au  indicat  că  elevii  ambelor   clase  au  nivele  asemănătoare  de  

pregătire,  fiind  omogene  din  acest  punct  de  vedere – condiţie  esenţială  pentru  dezvoltarea  investigaţiei  

propuse.  Rezultatele  iniţiale  evidenţiază  faptul  că  doar  un  procent  de  72,72%  dintre  elevi -  pentru  clasa  

experimentală  şi  74,48% dintre  elevi  - pentru  clasa  de  control  demonstrau  un  nivel  ridicat  al  cunoştinţelor  

în  ceea ce  priveşte textul epic  şi  receptarea  lui  . 

 

Etapa  formativ-ameliorativă 

În   această  etapă , la clasa  de control   lecţiile   ce  aveau  ca subiect  un  text  epic  s-au  desfăşurat  în  

mod  obişnuit,  iar  la  clasa  experimentală  s-a  lucrat  intens  textul  epic,  s-a  folosit  în  mod  creator  lectura  

explicativă  şi  alte  metode  activ-participative,  jocuri  didactice,  metode  moderne, interactive  care  să  

asigure  o  învăţare  eficientă  şi  un  progres  real  al  nivelului  cunoştinţelor. 

La  lecţiile  de  literatură  în  care  se  studia  un  text  epic,  indiferent  de  specia  căreia  îi  aparţinea,  am  

aplicat  teste  de  evaluare  formativă  în  mod  periodic,  la  majoritatea  textelor  studiate  şi  la  alte  texte  

epice,  din  afara  manualului,  pe  care  le  studiasem  anterior  cu  elevii,  folosind  în  mod  creator  lectura  

explicativă  şi  alte  metode  activ-participative.  Aceste  texte  şi  rezultatele  lor  mi-au  permis  cunoaşterea  

imediată  a  greşelilor,  a  dificultăţilor  de  învăţare  ale  elevilor,  îndreptarea   şi  eliminarea  lor  din  mers  

prin  îmbunătăţirea demersului metodic  şi  a calităţii  metodologiei  aplicate. 

Etapa  finală 

În    această  etapă    am  propus  celor  două  eşantioane (clasa  de  control  şi  clasa  experimentală)  acelaşi  

test  de  evaluare  sumativă  aplicat  în  condiţii  similare;  am  înregistrat  şi  prelucrat  rezultatele  obţinute  în  

vederea  confirmării  sau  infirmării  progresului  prin  raportarea  la  testul  iniţial  şi  la  obiectivele  stabilite  

în  desfăşurarea  cercetării. 

Concluzii: 

În  etapa  de  evaluare  finală  a  nivelului  de  dezvoltare  a  capacităţilor  elevilor  de  receptare  a  textului  

epic,  de  lucru  individual  în  analiza  acestui  tip  de  text,  rezultatele  au  indicat  o  creştere  semnificativă  

la  clasa  experimentală.  Dacă  rezultatele  iniţiale  evidenţiau  doar  un  procent  de  72,72%   pentru  clasa  

experimentală  şi  74,48%  pentru  clasa  de  control  de  realizare  a  sarcinilor  de  lucru  pentru  receptarea  

optimă  a  textului  epic,  rezultatele  finale  indică  o  creştere  la  82,72%   pentru  eşantionul   experimental  

şi,  respectiv,  80,00%   pentru  eşantionul  de  control. 
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Comparând  rezultatele  la  probele  date,  se  constată  că  performanţele  elevilor  clasei  experimentale  

sunt  superioare  celor  ale  elevilor  clasei  de  control,  care  la  începutul  perioadei  aveau  aproximativ  

acelaşi  nivel  de  pregătire  în  ceea  ce  priveşte  receptarea  textului  epic.  Lucrul  acesta  dovedeşte  faptul  

că  aplicând  în  activitatea  instructiv-educativă  un  demers  metodic  bazat  pe  folosirea  în  mod  creator  a  

lecturii  explicative  în  ceea  ce  priveşte  receptarea  textului  epic  în   şcoala  primară,  folosirea  unui  

complex  de  metode  activ-participative  şi  interactive  precum  şi  aplicarea  intensivă  a  unui  set  de  teste  

formative specifice  fiecărei  specii  a  genului  epic,  se  vor  obţine  progrese  reale  în  ceea  ce  priveşte  

capacitatea   micilor  şcolari  de  a  recepta  eficient  şi  corect  mesajul  fiecărui  text  în  parte  şi  le  va  fi  un  

real  ajutor  în  munca  viitoare  cu  textul,  la  ciclul  gimnazial  şi  liceal. 
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Rezumat: 

La vârsta  şcolară  mică,  contactul  nemijlocit  cu  opera  duce  la formarea  şi  consolidarea  deprinderilor  

de  citire  corectă,  conştientă  şi  nuanţată,  îmbogăţirea  substanţială  a  vocabularului,  activizarea  şi  nuanţarea  

fondului  lexical al  copilului,  însuşirea  structurii  gramaticale  corecte  a  limbii,  prin  perfecţionarea  deprinderii  

de  citire  şi  lucrul cu  manualul  ca principal  instrument  de  muncă  individuală.  

Deci,  receptarea  operei  literare  solicită  spiritul  creator  al  cititorului,  gustul  şi  interesul  acestuia  pentru  

literatură.  De  aceea,  începând  încă  din  ciclul  primar,  trebuie  să  obişnuim  elevii  să  audă,  să  vadă,  să  

selecteze,  să  se  identifice  cu  textul,  să  participe  intelectual  şi să  trăiască  afectiv,  numai  astfel  putând  să  

decodeze  mesajul  operei  literare.   
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PROIECTELE DE VOLUNTARIAT 

 

POPESCU DIANA FILOFTEIA 

LICEUL TEHNOLOGIC  ,,CPT. N. PLEȘOIANU”, RM. VÂLCEA 

 

 Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date nu 

există una care să se muleze perfect. 

 În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:  „Voluntariatul este activitatea de 

interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o 

contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: 

asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de 

învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și 

altele asemenea.” 

 Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest 

tip sunt cele de și pentru tineret. Exemple: Youth Can Do It, BEST - Board of European Students of 

Technology, AIESEC , Pentru Voi, AEGEE, LSFI, ATEFS. Totodată, există organizații neguvernamentale care 

își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari: Fundația Tineri pentru Tineri, 

Asociația Română Anti-SIDA, Societatea de Educație Contraceptivă și Sexuală, Asociația Young Initiative, 

Asociația Salvați Copiii, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de Tineret 

 Ce sunt proiectele de voluntariat ? 

 Proiectele de voluntariat sunt cele mai răspândite proiecte europene care implică tineri 

voluntari. Reprezintă, de facto, continuatorul acțiunii Serviciul European de Voluntariat în cadrul Corpului 

European de Solidaritate. 

 Acestea au ca scop să vină în întâmpinarea nevoilor importante ale comunității din sfera solidarității 

prin implicarea individuală sau în echipe a tinerilor, oferindu-le acestora o experiență care să contribuie la 

dezvoltarea lor personală, socială, civică și profesională prin dezvoltarea de abilități și competențe practice 

care să contribuie la o creștere a angajabilității acestora. 

 Pentru ca o organizație să se poată implica în proiecte de voluntariat și să îndeplinească unul sau mai 

multe din rolurile de mai jos, aceasta are nevoie să obțină în avans un certificat de calitate. 

  

 Rolurile organizațiilor 

 Organizațiile implicate în proiecte de voluntariat pot avea unul din următoarele două roluri: 

1. de găzduire, acoperind o serie de sarcini precum asigurarea unor condiții decente de subzistență pentru 

voluntari (cazare, masă, transport local etc), dar mai ales dezvoltarea unui program de activități de interacțiune 

cu comunitatea și de învățare pe parcursul tuturor etapelor proiectului care să includă sprijin și  ghidare 

2. de suport, responsabile pentru suportul, pregătirea și formare participanților înainte de plecare, facilitarea 

relației dintre voluntari și organizația gazdă și oferirea de suport participanților la întoarcerea din activitate.  

În anumite cazuri, o parte din rolurile de sprijin și ghidare pot fi preluate de către organizațiile de suport de la 

organizațiile de găzduire. Rolurile se pot schimba de la un proiect la altul (sau activitate). 

 Ce sunt parteneriatele de voluntariat 

 Parteneriatele de voluntariat reprezintă un format specific de proiect conceput pentru a permite 

organizațiilor experimentate să dezvolte și să pună în aplicare programe de voluntariat pe termen lung, într-un 

cadru contractual stabil. Parteneriatele de voluntariat vor contribui, în acest fel, la creșterea calității și cantității 

de oportunități de voluntariat din cadrul Corpului European de Solidaritate. 

Parteneriatele trebuie să: 

o să răspundă în mod strategic nevoilor sociale importante; 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/AIESEC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Asocia%C8%9Bia_Young_Initiative&action=edit&redlink=1
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salva%C8%9Bi_Copiii
https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=AGLT_-_Asocia%C8%9Bia_Grupurilor_Locale_de_Tineret&action=edit&redlink=1
https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
https://www.suntsolidar.eu/suport-pentru-tineri-si-organizatii
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o să contribuie la consolidarea comunităților, permițând în același timp tinerilor să dobândească experiență, 

competențe utile pentru dezvoltarea lor personală, educațională, socială, civică și profesională, îmbunătățind 

astfel capacitatea lor de angajare. 

Pentru ca o organizație să se poată implica în parteneriate de voluntariat, aceasta are nevoie să obțină în avans 

un certificat de calitate. 

  

 Cum funcționează parteneriatele de voluntariat 

 Pentru a beneficia de oportunitățile oferite de parteneriatele de voluntari, o organizație va trece prin 

două etape distincte: 

1. candidatul prezintă o propunere care stabilește obiectivele, relevanța și impactul activității lor o descriere 

globală a activităților pe întreaga durată de trei ani și obiectivele care vor fi urmărite în fiecare an. După 

finalizarea procesului de selecție și de atribuire, un acord de parteneriat cadru de 3 ani este semnat între 

organizația solicitantă și Agenția Națională, nu înainte de a verifica, însă, capacitatea financiară și operațională. 

Acordul-cadru de parteneriat va stabili procedura de încheiere a acordurilor specifice privind finanțările anuale, 

precum și drepturile și obligațiile generale ale fiecărei părți. Se va include un buget orientativ corespunzător 

întregii durate a parteneriatului 

2. acordarea unui acord de parteneriat-cadru financiar va oferi organizațiilor solicitante posibilitatea de a depune 

o cerere de finanțare pentru activitățile de voluntariat într-un mod simplificat, prin trei cereri anuale. Sub 

rezerva disponibilității fondurilor, agențiile naționale vor invita organizațiile cu care au fost semnate acordurile 

de parteneriat cadru financiar să dezvolte un plan de lucru detaliat al activităților de voluntariat pentru a încheia 

acorduri specifice pe perioade de 18 luni. 

  

 Echipe de voluntariat în domenii cu prioritate ridicată reprezintă un format distinct de proiect care 

sprijină activitățile echipelor de voluntariat, cu un accent special pe prioritățile tematice definite în fiecare an 

la nivelul UE. 

Un proiect care vizează activități de voluntariat durează între 3 și 24 de luni. Această perioadă poate include 

una sau mai multe din activitățile descrise mai jos în afara celor de pregătire, monitorizare, evaluare, 

diseminare și exploatare de rezultate. 

Pentru a putea candida și primi finanțare la acest tip de proiecte, organizațiile interesate (vezi aici Cine) trebuie 

să obțină în prealabil un certificat de calitate. 

Un proiect care vizează activități de voluntariat poate fi format din una sau o combinație din următoarele tipuri 

de activități (mai jos, detalii despre fiecare) 

• stagii de voluntariat 

• echipe de voluntariat 

Totodată, fără a fi obligatoriu, un astfel de proiect poate include: 

• vizita de planificare în avans 

• activități complementare 

  

 Stagii de voluntariat (individual volunteering) 

 Un stagiu de voluntariat presupune o activitate neremunerata de tip "norma întreaga" (full time), adică 

5 zile pe săptămână și 7 ore pe zi pentru o perioada între 2 și 12 luni.  Printr-un astfel de stagiu tânărul(a) 

voluntar(ă) va avea ocazia să contribuie direct la activitatea organizațiilor active în domenii relevante pentru 

solidaritate.  În anumite cazuri, în special pentru a încuraja participarea tinerilor cu deficiente sau cu 

oportunități reduse, stagiul poate să se desfășoare pe o perioada între 2 săptămâni și 2 luni. 

În ciuda numelui în limba engleză, stagiile de voluntariat pot fi realizate individual sau de un grup de tineri. În 

principal ele se doresc a avea un caracter transnațional, adică vor avea loc în o alta țară decât cea de origine a 

participantului, însă există și posibilitatea de a desfășura stagii naționale pentru a facilita participarea tinerilor 

cu oportunități reduse în vederea oferiri de ocazii suplimentare acestora în cazul în care nu sunt prevăzute de 

scheme naționale sau pentru a răspunde unor nevoi identificate la nivel european în cadrul Corpului European 

de Solidaritate. 

https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
https://www.suntsolidar.eu/cine
https://www.suntsolidar.eu/certificat-de-calitate
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 Echipe de voluntariat (volunteering teams) 

 Sunt proiecte care permit unor grupuri între 10 și 40 de voluntari din cel puțin două țări să desfășoare 

împreună proiecte în serviciul comunității pentru o perioadă între 2 săptămâni și 2 luni. O parte din acești 

voluntari pot fi și din tara gazdă. 

În acest tip de proiect voluntarii vor desfășura activitățile pentru o perioadă scurtă care de obicei (fără a fi însă 

obligatoriu) va fi în timpul vacantelor școlare, perioadelor de pauza între studii sau în etapele de tranziție de 

sistemul educațional la obținerea unui loc de munca. Proiectele vor asigura o experiență valoroasă atât pentru 

participanți cât si pentru comunitatea care va beneficia de serviciile lor, cum ar fi, cu titlu de exemplu: refacerea 

patrimoniului cultural după un dezastru, protejarea unor specii amenințate de extincție, organizarea de activități 

de învățare în câmpuri de refugiați. 

 Vizitele de planificare în avans 

 Scopul acestora este sa asigure pregătirea activităților pentru a le da un plus de calitate, a 

aranjamentelor administrative și creșterea încrederii între parteneri. 

O astfel de vizita durează maxim 2 zile (fără transport) și implică participarea unui reprezentant din partea 

fiecărui parteneri la care se pot adăuga și viitori voluntari, dacă aceștia sunt cu oportunități reduse. 

 Activități complementare 

 Sunt activități colaterale proiectului care, însă: 

- sunt relevante pentru atingerea obiectivelor acestuia, 

- cresc impactul la nivel local, regional sau european, 

- atrag atenția și duc la conștientizarea importanței voluntariatului în rândul tinerilor sau pentru comunități 

- contribuie la recunoașterea abilităților și competentelor dezvoltate de voluntari. 

Exemple de astfel de activități pot fi: de tip "job shadowing", întâlniri, ateliere, conferințe, seminarii, cursuri 

de formare, coaching. 

Prin proiectele dedicate voluntariatului se pot acoperi o serie de costuri  care sunt aprobate pe bază de formular 

de candidatură organizațiilor solicitante. Acestea sunt oferite de cele mai multe ori sub formă de costuri unitare 

sau sume forfetare. Astfel, în funcție de tipurile de cheltuieli eligibile se stabilesc sume fixe care diferă în 

funcție de țară sau activitate și se acordă automat în momentul în care e face dovada realizării activității plecând 

de la asumția că, inevitabil, aceasta prepune realizarea unor cheltuieli. Acest lucru asigură o simplificare 

considerabilă a managementului financiar pentru beneficiar, cu o predictibilitate financiară de la început până 

la finalul proiectului și faptul că nu este nevoie de justificarea cofinanțării, întrucât aceasta este considerată a 

fi implicită (acest lucru nu înseamnă că nu există, întrucât baremele sunt fixate astfel încăt să presupună și o 

contribuție din partea solicitantului). 

  

 Tipuri de costuri 

Organizațiile care își desfășoară activitatea în România  pot beneficia susținerea următoarelor tipuri de 

cheltuieli:  

- transport, în regim de cost unitar în funcție de o serie de benzi de distanță între punctul de plecare și de destinație 

al fiecărui participant la proiect 

- sprijin organizațional compuse din două categorii: 

- managementul proiectului (planificare, coordonare, administrative etc) în regim de cost unitar de 225 euro per 

participant și un plafon superior total de 4500 euro în cazul proiectelor de voluntariat individual și 2000 de euro 

per activitate în cazul proiectelor de voluntariat în echipă 

- costuri de activități (costuri de subzistență precum cazare, masă, transport local; pregătire, monitorizare și sprijin 

pentru participant, integrare în organizație și comunitate, organizarea și validarea procesului de învățare, etc) în 

regim de cost unitar de 18 euro pe zi per participant. Aici se mai pot regăsi și costuri care pot fi acoperite pentru 

activitățile de pregătire în avans (dacă este cazul) 

- sprijin pentru includere în cazul în care în proiect sunt implicați participanți cu oportunități reduse (pregătire, 

mentorat consolidat, monitorizare și sprijin pentru participant, integrare în organizație și comunitate, organizarea 

și validarea procesului de învățare, etc) în regim de cost unitar de 6 euro pe zi per participant 
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- bani de "buzunar" (contribuție la cheltuielile personale ale participanților în regim de cost unitar de 3 euro pe 

zi per participant 

- suport lingvistic (detalii AICI) în regim de cost unitar de 150 euro per participant 

În plus, mai sunt o serie de cheltuieli care se justifică în regim "real" (pe bază de documente justificative 

financiare - facturi, chitanțe etc) pentru o serie de costuri excepționale și complementare. 

  

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

- Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

- Învață să aprecieze lucrurile pe care le au; 

- Își setează obiective mai realiste în viață; 

- Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

- Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

- Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie; 

- Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

- Își formează prieteni noi; 

- Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

- Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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,,Suntem mici, dar putem face fapte mari” 
 

Prof. Înv. Preşcolar: Iordache Marcela 

Grȁdinița cu P.P.,,Sfȃntul Mucenic Mina”Ploiești 

 

 

Mediul înconjurător constituie un mecanism viu, cu o complexitate deosebită, de a cărui integritate şi 

bună funcţionare depinde întreaga activitate umană. 

Omul s-a aflat în mijlocul naturii de la începutul existenţei sale, folosindu-i toate darurile. Nu rareori, 

însă, ea îi opune şi manifestări oarbe, brutale, în faţa cărora rămâne înmărmurit şi neputincios. 

Cu timpul, oamenii au început să facă cercetări ştiinţifice şi să-i descifreze multe din tainele ascunse, 

înţelegând că manifestările ei se petrec sub acţiunea legilor ce o guvernează, pentru că în natură nimic nu se 

desfăşoară haotic şi întâmplător, ci numai sub impulsul implacabil al legilor obiective. 

Menţinerea echilibrului ecologic este esenţială pentru desfăşurarea normală a vieţii. 

Încă de la vârstă mică, copiii trebuie să înveţe şi să respecte legile naturii, ei fiind ajutaţi să descifreze 

şi să-şi însuşească ABC-ul ecologiei, să înţeleagă necesitatea protecţiei mediului, a ocrotirii naturii. Copiii 

trebuie învăţaţi cum să contribuie la refacerea naturii, menţinând curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei oriunde 

s-ar afla, să înţeleagă că ocrotind naturii se ocrotesc pe ei înşişi. 

În pofida importanţei sale, educaţia ecologică se aplică în funcţie de diverşi factori: resursa umană 

competentă şi cu disponibilitate pentru acest tip de activităţi, materialele didactice necesare, factori materiali, 

sociali. Poate unii îşi pun întrebarea : „De ce este obligatoriu ca educaţia ecologică să înceapă de timpuriu, 

încă de la vârsta preşcolară?”. Pentru că aceasta este vârsta la care începe formarea viitorului cetăţean al 

planetei, din toate punctele de vedere. Pe de altă parte, este evident că nu trebuie să uităm de valoarea pentru 

formarea viitorului individ uman, acelor „7 ani de acasă”, prin care unui copil i se transmit normele elementare 

de comportament, care constituie fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte.  

Deci, grȁdiniței/şcolii îi revine rolul important în educarea copiilor pentru păstrarea echilibrului 

ecologic. Considerăm că este de salutat faptul că, încă de la grădiniţă copiii sunt familiarizaţi cu noţiunile de 

ecologie, sunt încurajaţi să ia parte la experimente în aer liber cum ar fi: grădinărit, excursii în natură sau 

acţiuni de recuperare a zonelor deteriorate. Este bine să extindem aceste experienţe care pot fi organizate mai 

aproape sau mai departe de grădiniţă şi pot avea atât caracter educaţional cât şi recreativ. 

             La copiii de vârstă preşcolară, educaţia ecologică se poate realiza mai mult la nivelul formării 

deprinderilor şi al trăirilor afective. 

Copiii mici tind să dezvolte un ataşament emoţional faţă de ce le este familial şi faţă de care se simt 

bine. Un lucru care trebuie avut în vedere atunci când lucrăm cu copiii, este acela, că dacă ei nu pricep de ce 

trebuie făcut un anumit lucru, interpretează că acel lucru nu trebuie făcut. Unele atitudini pozitive faţă de mediu 

ce pot fi formate şi repetate la această vârstă, includ acţiuni precum oprirea apei în timpul spălării dinţilor, 

oprirea luminii atunci când nu ne este necesară folosirea ei şi cunoaşterea faptului că hârtia trebuie reciclată. 

Cunoscând natura şi descifrându-i tainele sub îndrumarea educatoarei copiii vor înţelege importanţa 

acesteia  şi necesitatea de a o păstra sănătoasă pentru ei şi pentru generaţiile viitoare. 

 

Am căutat să selectez şi să desfăşor activităţile cele mai accesibile – prin formă şi conţinut – care să-i 

conducă pe preşcolari spre educarea dragostei lor faţă de natură, a dorinţei de a contribui la păstrarea 

frumosului, la educarea capacităţii de a ocroti şi respecta natura. 

Am început iniţierea copiilor cu propriul lor mediu înconjurător, cu ambianţa, cu „lumea lor în mic” – 

locuinţa, sala de grupă, curtea de joacă, strada, oraşul şi, folosindu-ne de imaginaţie, am parcurs întreg globul 

terestru, cu porţiunile lui de ape şi de uscat. 

       În cunoaşterea mediului înconjurător trebuie să predomine caracterul atractiv, accesibil şi ecologic. Copiii 

au nevoie să perceapă cel mai mare adevăr din spaţiul viului: plantele se nasc, trăiesc şi mor, lăsând seminţe 

pentru următoarea generaţie de plante.  
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       Noi, educatoarele, avem obligaţia de a răspunde la întrebările cauzale puse de copii şi să le explicăm 

fenomenele respective în raport cu posibilităţile lor de înţelegere. Astfel, copiii îşi îmbogăţesc, treptat, 

orizontul de cunoştinţe, ceea ce îi ajută să înţeleagă că plantele au nevoie de anumite condiţii de dezvoltare 

(apă, lumină, căldură, pământ bun), că ele trebuie îngrijite de om, că fiecare fenomen este rezultatul unei cauze 

sau că între fenomene există o legătură şi că ele depind unele de altele. 

       În vederea formării comportamentului civic, etic şi a deprinderilor copiilor de păstrare şi iubire a naturii, 

i-am antrenat în activităţi menite să contribuie la îngrijirea unor arbori şi a spaţiului verde din curtea grădiniţei. 

Cu ocazia plimbărilor în pădure şi poiana de la marginea oraşului le-am atras atenţia copiilor asupra unor 

aspecte de distrugere a mediului: copaci tăiaţi, cu tulpina scrijelită, resturi menajere, iarbă arsă, sticle sparte, 

deşeuri de hârtie şi ambalaje de plastic aruncate la întâmplare. Pentru a întări comportamentele pozitive, 

întotdeauna când am mers la iarbă verde, am strâns toate resturile gustării pe care am luat-o şi am controlat 

dacă totul este curat, aşa cum am găsit înainte de popasul nostru. 

      În concluzie, putem spune că educaţia ecologică vizează diferite laturi ale dezvoltării personalităţii 

individului. Ea are ca scop formarea premiselor de înţelegere a efectelor unui comportament necorespunzător 

asupra mediului şi, deci, a atitudinii de protejare a mediului.                                        Scopul final al educaţiei 

ecologice la preşcolari este de a le forma bazele unei gândiri şi atitudini centrate pe promovare a unui mediu 

natural propice vieţii, de a le dezvolta spiritul de responsabilitate faţă de natură. Prin participarea tuturor 

factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, mass-media, la realizarea acestor intenţii, copilul înţelege mai 

bine efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului. 

      Putem spune cȁ este o datorie cetȁțeneascȁ, o datorie eticȁ și de conștiințȁ sȁ contribuim la ocrotirea naturii, 

pentru cȁ ea aparține nu numai generațiilor actuale ale Terrei ci, tuturor generațiilor viitoare ȋn care ne 

proiectȁm idealurile. 
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ROLUL  EDUCATIV  AL  GEOGRAFIEI 

ÎN  ŞCOALA MODERNĂ 

 

                                                                         Prof.înv.primar Tapalagă Nadia Valentina  

                                                                          Școala Gimnazială „Sf. Nicolae” Botoșani 

 

 

 
        Învăţământul modern se ridică deasupra nivelului cunoaşterii şi 

asimilării de cunoştinţe, bazându-se pe dezvoltarea gândirii, formarea 

atitudinii şi comportamentului, promovarea personalităţii elevului. 

Procesul de învăţământ înseamnă, astăzi, mai mult decât oricând, 

informaţie, gândire, simţire şi voinţă, adică instruire, formaţie şi 

educaţie în acelaşi timp. 

 Geografia, ca disciplină de învăţământ,în ciclul primar, are un rol deosebit în formarea şi educarea 

elevilor. Disponibilităţile ştiinţifice ale geografiei îi amplifică valenţele în plan didactic, exprimate prin 

dimensiuni educaţionale variate. Didactica modernă se declară împotriva reducerii educaţiei la instrucţie, a 

predării printr-o simplă informare sau prezentare a materiei. Trebuie avut în vedere că „elevul nu este un recipient 

pe care să-l umplem ci o torţă pe care s-o aprindem”. 

      Învăţarea este multidimensională iar obiectul şi procesul învăţării conţin un valoros potenţial formativ-

educativ. În acest sens învăţătorului îi revine misiunea: 

-să creeze situaţii de învăţare valoroase, din punct de vedere formativ şi educativ, pe un fond cognitiv 

generalizat; 

-să pună în valoare întreaga încărcătură etică, socială, estetică; 

-să dezvăluie, cu grijă, semnificaţiile umane şi sociale ale conţinuturilor ştiinţifice; 

-să aleagă strategiile adecvate; 

-să acorde atenţia cuvenită selecţiei, esenţializării, actualităţii, concretizării cunoştinţelor predate; 

-să asigure o participare intensivă a clasei şi o mai bună personalizare a învăţării şi a predării, o mai bună 

adaptare la particularităţile elevilor, la experienţa lor de viaţă, la posibilităţile lor reale, la motivaţiile lor. 

 Împreună cu celelalte discipline socio-umane, cu întreaga activitate de educare, geografia îşi aduce o 

contribuţie însemnată la formarea elevilor, a concepţiei ştiinţifice despre lume şi viaţă a acestora. Aceasta 

presupune o foarte strânsă legătură şi intercondiţionare între cunoştinţe-atitudini-convingeri-concepţie-

comportament, astfel încât ele să formeze un tot unitar. 

 Foarte multe exemple ce se regăsesc într-un număr mare de lecţii demonstrează că elementele, 

fenomenele şi procesele se află într-o continuă mişcare şi devenire, datorită dinamicii şi autodezvoltării proprii, 

într-un proces permanent. Tot ca parte a formării concepţiei ştiinţifice la elevi este înţelegerea de către aceştia a 

multiplelor interacţiuni şi condiţionări reciproce dintre natură şi societatea omenească. 

   Formarea unor priceperi şi deprinderi completează imaginea dată de sistemul de cunoştinţe geografice. 

În această categorie putem include formarea deprinderii de a citi şi interpreta hărţile precum şi mijloacele moderne 

audio-video. Totodată, ca latură a capacităţii de investigare a fenomenelor geografice, este foarte important  să 
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trezim elevilor interesul şi deprinderea de a cerceta independent orizontul local, adică acea porţiune a teritoriului 

patriei de care sunt legaţi prin activitatea zilnică. 

 Formarea şi educarea elevilor în spiritul unei înalte responsabilităţi umane cuprinde o serie de domenii 

educative cum ar fi : formarea unei atitudini pozitive faţă de mediul înconjurător ,convingerea că buna calitate a 

mediului reprezintă o condiţie esenţială a sănătăţii oamenilor. Invatatorul formează la elevi convingerea că 

protecţia naturii şi prin ea a culturii, nu aşteaptă numai o soluţie tehnică, ci şi una morală.                                                                      

 Cercetarea mediului în mijlocul naturii cu elevii permite îmbogăţirea bagajului de   cunoştinţe, sesizarea  

legăturilor reciproce dintre fenomene şi nu în ultimul rând,  necesitatea de a iubi şi proteja mediul natural.                

 Se spune, de obicei , că geografia este un „obiect de cultură generală”. Ceea ce trebuie înţeles exact este 

că geografia acoperă o parte importantă a culturii generale a oricărui om modern. Educaţia intelectuală a elevilor 

se referă la ansamblul transformărilor ce au loc la nivelul proceselor intelectuale (memorie, observare, analiză, 

sinteză, gândire convergentă şi divergentă). Învăţarea geografiei, mai ales în învățământul primar, trebuie să 

contribuie la exersarea şi dezvoltarea acestor procese , respectiv la dezvoltarea spiritului de observaţie , 

operativitatea gândirii, creativitatea gândirii şi imaginaţia creatoare. Aceste capacităţi intelectuale pot fi exersate 

într-o gamă largă de activităţi  didactice , cum ar fi:  - exersarea  spiritului de observaţie, prin contactul nemijlocit 

cu realitatea înconjurătoare sau prin mijlocirea imaginilor vizuale( filme geografice, video–c.d. –uri); 

          - exersarea „operativităţii” gândirii prin operarea cu  simboluri( grafice, cartografice, numerice); 

          - sintetizarea informaţiilor din mass-media, a datelor şi exploziei informaţionale oferite de Internet,prin 

diverse platforme de învățare şi structurarea lor în sisteme noi ; 

          -   cultivarea motivaţiei, a curiozităţii, al interesului şi dorinţei de a cunoaşte. 

de cultură”. 

Consider că geografia, împreună cu celelate științe socio-umane, formează importante calităţi și trăsaturi 

psihice motivaţionale care implică stimularea  cognitivă (trebuinţe de a descoperi , de a înțelege, de a şti), dorința 

de autorealizare şi, îndeosebi, concordanţa între cunoaştere, trăire afectivă şi acţiune socială. 

Un loc fundamental în obţinerea performanţei la geografie este ocupat de efortul sustinut şi conjugat al 

cadrului didactic şi al elevului, materializat prin activități de tipul :studiul de caz,experimentul, demonstrația, 

jocul didactic, etc. 

            Creativitatea, alături de inteligenţă şi memorie, contribuie la succesul demersului didactic prin 

originalitate, fluenţă, senzitivitate, ingeniozitate sau inventivitate, etc. 

           Obţinerea performanţei la clasă presupune însă şi calităţi moral-volitive deosebite, reprezentate de : 

tenacitate, autocunoaştere, autoperfecţionare, motivaţie. În privinţa rezultatelor şcolare este demonstrat deja, că 

cea mai mare eficienţă o are tratarea conţinuturilor într-o manieră realistă, corelarea cu viaţa reală, cu nevoile 

cognitive și afective pe care le impune societatea contemporană. 

            Învatatorul trebuie să confere credibilitate valorilor, conţinuturilor şi principiilor pe care le predă, 

demonstrand că ele nu sunt noţiuni abstracte, ci realităţi valabile în lumea reală, dincolo de zidurile şcolii. Elevul 

trebuie să fie partenerul profesorului în procesul de investigare a realității. Astfel, profesorul trebuie să işi 

cunoască foarte bine colectivul cu care lucreză şi pe fiecare elev in parte, pentru a stimula, respectiv pondera la 

fiecare, exact elementele care necesită respectiva intervenţie, în măsura adecvată. Înţelegandu-şi propriul stil de 
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învăţare și predare, profesorul face primul pas spre realizarea faptului că, nu toţi elevii învaţă ca el şi că unele 

probleme apar din cauza nepotrivirii stilului de predare cu stilul de învaţare al elevilor cărora se adresează. Astfel,  

nu există un mod bun sau rău de predare, ci un mod mai adecvat decât altul pentru anumite situaţii concrete. De 

aceea există o multitudine de metode moderne, care, îmbinate cu cele tradiţionale, vin in sprijinul cadrului didactic 

de la clasă.    

             Dintre numeroasele strategii moderne pe care le folosesc în procesul instructiv-educativ, am ales să 

prezint in continuare o strategie bazată pe joc: “Turnirul întrebărilor “- este un joc în care elevii sunt determinaţi 

să formuleze cu plăcere întrebări de diferite tipuri pornind de la un text ştiinţific, să coopereze, dar şi să concureze.  

             Comunicarea sarcinii de lucru 

             Se formează grupuri de câte patru sau şase elevi care vor concura două câte două. Grupurile concurente 

primesc aceleaşi materiale pentru documentare şi aceeaşi tema. Două grupuri vor studia prima parte a lectiei, 

legată (de exemplu)de  elementele fizico-geografice ale ţării, iar celelalte două, partea a doua, despre populaţie  

şi economie. Se stabileşte o perioada de timp pentru ca elevii să citească textul, să formuleze intrebări și răspunsuri 

pe baza acestuia. Aceste întrebări vor fi adresate echipei concurente, care la rândul ei va adresa întrebări. 

             Activitate in grupuri 

             Deoarece fiecare elev lucrează cu o viteză specifică, citirea textului si formularea întrebărilor se face 

individual. Dacă elevii au neclarităţi, discută problemele cu membrii grupului din care fac parte. Fiecare elev va 

citi întrebările formulate de către colegi, pentru a se asigura că ştie să răspundă la ele. 

             Competiția între grupuri 

             Echipele concurente sunt aşezate faţă în faţă. Fiecare membru al echipei numărul unu adresează o 

întrebare membrului numărul unu din echipa adversă. Echipa care formulează întrebările primeşte un punct pentru 

fiecare întrebare corect formulată. Dacă răspunsul primit nu este corect, alt membru al echipei va formula un 

răspuns, dar punctajul va fi de 0,5 puncte. Dacă echipa adversă răspunde corect la toate intrebările primite, 

primeşte un număr egal de puncte cu echipa cealaltă.  După ce primele două echipe au adresat căte unul sau două 

seturi de întrebări, ( în funcţie de resursele de timp), intră în turnir celelalte echipe. 

            Cand se organizează prima dată un astfel de turnir,se permite elevilor să formuleze orice tip de întrebări, 

dar în lecţiile următoare, turnirul devine mai valoros dacă se specifică diferite cerinţe in formularea intrebărilor. 

Deoarece la unele întrebări elevii găsesc uşor răspunsurile în text, iar la altele au nevoie să actualizeze cunoştinţe 

mai vechi ori să facă conexiuni, interpretari, analogii, la inceputul activităţii se specifică dacă au sau nu 

permisiunea de a formula intrebări al căror răspuns nu există in text. Dacă formulează întrebări strict legate de 

text, dar pe parcurs descoperă întrebări la care nu cunosc răspunsurile dar ar dori să le afle, acestea sunt adresate 

profesorului după concurs. 

             În această formă de organizare a turnirului, echipele studiază numai o parte din lecţie. Pentru ca toţi elevii 

să fie preocupaţi de conţinutul lecţiei, profesorul le va cere să-şi noteze intrebările şi răspunsurile formulate din 

conţinutul nestudiat. Acest turnir este organizat în etapa de realizare a sensului unui conţinut necunoscut, însă se 

poate organiza, în aceeaşi formă, pentru evaluarea cunostinţelor anterioare ale elevilor dintr-o lecţie sau mai 

multe. 

            Turnirul intrebărilor are multe avantaje: 
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- incită la analiză, la descoperirea aspectelor inedite, la competiţie; 

- fiecare elev citeşte textul, produce intrebări si raspunde la intrebări; 

- elevii primesc sprijin din partea grupului în clarificarea aspectelor mai dificile;  

- fiecare elev işi asumă un anumit rol in cadrul grupului. 

             Cu toate că forma de organizare a activitătii pare un joc, pentru a caştiga turnirul elevii sunt provocaţi să 

investigheze cu atenţie şi cu plăcere conținutul textului pentru a produce întrebări multe, variate, corecte, 

interesante şi dificile.  

             Această strategie de dobandire si evaluare a cunostinţelor elevilor deplasează centrarea activităţii în lecţie 

de la profesor spre elevul care invaţă individual, dar şi prin cooperare în cadrul grupului ori prin competiţie cu 

alte grupuri. Există şi unele dezavantaje: nu se parcurge tot textul într-o lecţie în acelaşi mod, necesită resurse 

mari de timp, unele aspecte ale conţinutului pot rămâne neclarificate. 

            Atât această metodă, cât şi altele ( ”Scaunul intervievatului”, “Copacul cu idei”, “Ciorchinele”, “Posterul”, 

“Eseul”) pot fi adaptate în funcţie de nivelul  clasei, al fiecarui elev în parte, de climatul psiho-social din clasă, 

de particularitaţile varstei. 

              În lecțiile de geografie se impune corelarea tehnicilor clasice de predare-învăţare-evaluare cu cele 

moderne care stabilesc eficienţa predării asupra aptitudinilor și atitudinii elevilor. 

  Pot spune în concluzie, că obiectivul central al educatiei prin geografie, in contextul corelaţiei 

creativitate-performanţă, îl constituie formarea personalităţii umane astfel încât tânărul educat să devină 

managerul propriului proces de educaţie şi de integrare în realităţile sociale actuale. 
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ACCESUL LA EDUCAȚIE Al COPIILOR CARE PROVIN DIN MEDII DEFAVORIZATE 

                                                                                       Prof.înv.primar Drugescu Adriana 

                                                 Școala Gimnazială Mircea Vodă,Judeţul Brăila 

    COPIII AR TREBUI SĂ AIBE ȘANSE EGALE ÎN SISTEMUL EDUCAȚIONAL .  TOȚI SĂ POATĂ 

AVEA ACCES LA  EDUCAȚIE,INDIFERENT DE MEDIUL DIN CARE PROVIN ȘI SĂ FIE AJUTAȚI 

DE A FRECVENTA GRĂDINIȚA , ȘCOALA 

     

      Potrivit Ministerului Educației ,dintre țările membre ale Uniunii Europene ,România are a treia cea mai 

mare rată de părăsire timpurie a școlii.Aproximativ 30.000 de elevi din învățământul românesc primar și 

gimnazial au renunțat la școală .Cel puțin un sfert din numărul total al copiilor de la noi trăiesc în 

sărăcie.Conform studiului realizat de Salvați copiii,50 % dintre copiii din România nu sunt înscriși la grădinițe 

iar cei mai mulți dintre aceștia provin din medii defavorizate.Mulți abandonează școala din lipsa banilor( nu 

au haine,alimente),lipsa transportului( satele îndepărtate,unde copiii sunt nevoiți să se deplaseze mulți 

kilometri) sau sunt puși în situația de a și întreține familia.Deși legea prevede gratuitatea învățământului 

public,realitatea este alta. 

      Din păcate ,școlarizarea copiilor defavorizați(sunt incluși și cei din familii monoparentale ,orfanii,cei care 

au părinții plecați în străinătate) este dificilă fără implicarea cadrelor didactice,a  comunității. 

     Pentru ca toți  să aibe acces la educație ar trebui să se găsească soluții pentru a frecventa grădinița 

,școala.Educația incluzivă este cea mai bună soluție pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor 

elevilor care provin din medii defavorizate . O educație incluzivă vizează creșterea calității educației și 

participarea școlară  a tuturor copiilor ,în special a celor proveniții din medii defavorizate .Această strategie 

educațională trebuie implementată la nivelul fiecărei școli ,trebuie să pună accent pe prevenirea 

neșcolarizării,absenteismului,abandonului școlar și părăsirea timpurie a școlii. 

 

 Educația incluzivă este caracterizată prin următoarele principii: 

-       dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor; 

-       nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; 

-       şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 

-       diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale 

într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi 

procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor 

predate la clasă. 

De asemenea este nevoie și de alte strategii pentru a i sprijini pe copii să rămană în școală.Există la 

ora actuală un program ce are exact acest obiect , de asigura fiecărui copil accesul la educația preșcolară ,prin 

acordarea unui tichet  lunar de 50 lei familiilor sărace care își trimit copiii la grădiniță. 

     O altă soluție ar fi colaborarea dintre școală şi familie.  Neimplicarea familiei în educaţia copiilor, lipsa 

colaborării dintre şcoală şi familie,lipsa accesului la educaţie duce la insuccesul şcolar. 

     Insuccesul şcolar exprimă un randament deficitar al învăţării şi se manifestă sub două aspecte:  

a) rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar;  

b) eşecul şcolar care se manifestă, la rândul lui, sub două forme: abandonul şi repetenţa. 
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     Rămânerea în urmă la învăţătură sau retardul şcolar se manifestă prin incapacitatea temporară de a face faţă 

activităţilor şcolare sau refuzul de a învăţa. Retardul în achiziţia cunoştinţelor specifice vârstei şi nivelului 

intelectual ale elevului se poate datora unei mari diversităţi de factori:                                                                                                                        

• probleme de natură fizică (slăbirea vederii, auzului, tulburărilor neurologice) care nu sunt sesizate 

nici de copil nici de adulţii din jurul lui;                                                                                                                                                                                               

• probleme personale, divorţul părinţilor, schimbarea domiciliului, şcolii etc;                                                                                                                       

• probleme emoţionale;                                                                                                                                                                                                                          

• probleme de mediu ca lipsa hranei, adăpostului. 

     Eşecul şcolar este forma severă a insuccesului şcolar, cu toate formele lui de manifestare, reprezintă 

ansamblul pierderilor şcolare ale căror efecte se manifestă negativ asupra integrării sociale şi profesionale şi 

asupra relaţiilor de convieţuire cu semenii. 

    Formele eşecului şcolar : 

• eşecul şcolar cognitiv;  

• eşecul şcolar necognitiv. 

    Eşecul şcolar cognitiv poate îmbrăca următoarele forme:                                                                                                                                                 

• calificativele mici;                                                                                                                                                                                                                        

• cerinţele în asimilarea cunoştinţelor;                                                                                                                                                                              

• ritmurile necorespunzătoare de realizare a unor sarcini (activităţi cu valoare de conţinuturi);                                                                               

• absenteismul;                                                                                                                                                                                                               

• abandonul şcolar. 

 

    Implicarea familiei în procesul educaţional poate duce la prevenirea abandonului şcolar. În societatea 

contemporană au avut loc schimbări majore, părinţii au tendinţa de a încredinţa în exclusivitate şcolii educaţia 

copiilor. Părinţii trebuie să participe la acţiunile instructiv-educative din şcoli şi alte instituţii de educaţie. 

     Diverşi autori prezintă ca mijloace pe care şcolile şi familiile ar trebui să le folosească pentru a creşte 

nivelul comunicării, colaborării între ele: 

• Pregătirea profesorilor aşa încât să-i vadă pe părinţi ca pe nişte parteneri implicaţi în procesul 

educaţional;                        

• Stabilirea unor întâlniri periodice;                                                                                                                                                         

• Implicarea părinţilor;                                                                                                                                                                                               

• Sporirea rolului învăţământului preşcolar. 

   

        Părinţii ar trebui să fie conştienţi că frecventarea grădiniţei este deosebit de importantă, deoarece copilul 

la grădiniţă nu doar se joacă ci şi învaţă. Statisticile pedagogice arată că aproximativ jumătate din cazurile 

elevilor cu dificultăţi în învăţare, constatate în ciclul primar, îşi au origine în diferenţele prezentate de copii la 

debutul şcolarităţii, în ceea ce priveşte capacitatea verbală, gradul sociabilităţii (disponibilitatea de a comunica 

cu ceilalţi din jur), cunoştinţele minime necesare însuşirii scris-cititului, familiarizarea cu rigorile unui program 

şcolar organizat.   Fiind învăţătoare, am putut constata aceste diferenţe majore între copii care au frecventat 

grădiniţa şi cei care nu au frecventat. Sprijinirea şcolii, care trebuie să asigure resurse materiale şi umane 

corespunzătoare unui învăţământ de calitate. Activitatea de înlăturare a eşecului şcolar este mai dificilă decât 

cea de prevenire, presupunând, în mare parte, elaborarea unor strategii de tratare diferenţiată şi individualizată 

a elevilor aflaţi în situaţie de eşec şcolar. 

         În concluzie școala românească trebuie să găsească soluții pentru accesul tuturor copiilor la 

educație.Școala este leagănul copilăriei unde toate dorințele se pot realiza. 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

631  

 

Cât de accesibil este învăţământul on-line pentru copiii din medii defavorizate? 
 

 
 Prof. Vicleanu Marcela 

Școala Gimnazială „Petru Rareș” Frumușiţa, judeţul Galaţi 

 

 

 

În contextul pandemic care ne-a schimbat tuturor vieţile, școala la distanţă este singura modalitate prin 

care procesul educaţional poate continua, însă poate fi ea practicată de  copiii din mediile defavorizate? Este o 

situaţie de criza când acest grup vulnerabil devine și mai vulnerabil și sunt din ce în ce mai evidente 

inegalităţile. Această situaţie inedită, învăţământul online, scoate la iveală realităţi știute dar uitate / ignorate: 

există familii care trăiesc fără apă curentă sau fără electricitate, există familii pentru care ziua de mâine 

presupune o luptă crâncenă pentru supravieţuire, familii care dispun de resurse financiare reduse, minime, 

uneori chiar inexistente și care folosesc aceste resurse pentru masa de a doua zi, nicidecum pentru 

achiziţionarea de cărţi sau de dispozitive electronice, abonament internet etc. Ceea ce pentru unii dintre noi 

este o normalitate, pentru alţii este imposibil.  

Astfel, copiii din mediile defavorizate, cu risc de abandon sunt de două ori vitregiţi de soartă: o dată 

prin prisma mediului de apartenenţă și încă o dată din cauza incapacităţii lor de a accesa „școala online”. Am 

asistat în aceste luni de școală în scenariul roșu la situaţii diverse care ne-au făcut, poate, să reflectăm mai mult 

la ceea ce suntem și să ne mulţumim cu ce avem. Am asistat la adevărate drame în familiile greu încercate. 

Este o realitate faptul că există copii care vin la școală pentru pachetul guvernamental „lapte-corn”. Acești 

copii adună zilnic cornuri și lapte refuzate de colegii de clasă și pleacă acasă cu ghiozdanul plin, hrănind, astfel, 

și sufletele de acasă. Dar școala online nu oferă lapte, și nici corn. Nu oferă nici nici tablete, nici conexiune la 

internet, nici curent electric. Și atunci, cum se poate gândi la lecţii, la teme, la platforme, la întâlniri sincron, 

un copil nemâncat care împarte odaia cu toţi membrii familiei sale. Cum poate școala să-i ajute? Cum poate 

comunitatea să îi sprijine? Măsura pe care a luat-o școala pentru acești copii a fost distribuirea de materiale 

printate / lecţii / fișe de lucru, colectarea lor, după parcurgerea de către elevi. Acolo unde a fost posibil, legătura 

cu elevul și cu familia acestora a fost ţinută telefonic. Sprijinul comunităţii se resimte prin donaţii, acolo unde 

sunt, și dacă sunt ... Între timp, profesorii au refăcut de mai multe ori situaţia deviceurilor pentru fiecare elev 

iar directorii au așteptat tablete de la consilii locale, de la guvern, tablete care fie nu au venit, fie au venit cu 

întârziere, fie au fost insuficiente. Nu de puţine ori, acești copii aflaţi în situaţii de risc ajung să abandoneze 

școala din lipsa resurselor materiale ale părinţilor sau din cauza importanţei scăzute acordate educaţiei copiilor. 

Alteori, se simt marginalizaţi, apostrofaţi de către colegi și refuză să mai vină la școală.  

Uneori, unităţile de învăţământ care se află în zone defavorizate sau în care populaţia școlară aparţine 

unui grup de risc, sunt selectate și incluse în proiecte europene pentru combaterea abandonului școlar. Copiii 

sunt incluși într-un grup ţintă care beneficiază de ajutor zilnic, după ore, la efectuarea temelor, iau parte la 

ședinţe de consiliere (atât ei cât și părinţii acestora), participă la concursuri tematice cu premii în bani, merg 

în excursii. Întrucât scopul proiectului este acela de a-i face pe elevi să nu renunţe la școală, tematica 

activităţilor susţinute de către experţii educaţionali este una diversificată, elevii nu se simt constrânși, ei învaţă 

relaxându-se. Pe parcursul desfășurării acestor activităţi primesc o subvenţie lunară, folosită de părinţi pentru 

asigurarea pacheţelului zilnic. Elevii sunt sprijiniţi, încurajaţi, stimulaţi. Câtă vreme școala se desfășoară fizic, 

lucrurile stau foarte bine. De când învăţământul se face în scenariu roșu, și aceste activităţi s-au mutat online, 

pe grupurile whatsapp dar și în clase virtuale create pe platforme. Prin sponsorizări, elevii din aceste proiecte 

primesc cartele cu trafic de internet inclus. Activitatea on-line e axează pe activităţi de autocunoaștere, de 

identificare a punctelor tari, de orientare școlară și profesională. În continuare, au loc ore de ajutor în efectuarea 

temelor, de rezolvare de subiecte de examen, toate acestea fie prin intermediul diverselor aplicaţii, fie cu 

ajutorul unei table interactive existente în școală. 

Dincolo de implicarea elevilor în astfel de proiecte, o importanţă majoră o are și consilierea părinţilor 

și optimizarea relaţiei acestora cu școala. În mediul rural, auzim, adesea, părinţi care consideră că degeaba faci 
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școală și că dacă ai lor copii știu să socotească și să citească, este suficient. Astfel, după finalizarea ciclului 

primar, mare parte din ei abandonează studiile. Dacă este vorba despre comunităţi de etnie rromă, la această 

vârstă, fetiţele sunt deja “promise” sau căsătorite. Băieţilor le este greu să își găsească un loc de muncă, 

neavând calificările necesare. “Salvarea” lor pentru redresare o reprezintă, peste ani, cursurile “A doua șansă”. 

Prin urmare, este necesară o creștere a gradului de implicare a adulţilor în procesul educaţional al celor mici, 

este nevoie de suport și de consiliere de specialitate, de activităţi care să ducă la îmbunătăţirea relaţiei părinte-

copil ... și, poate, prin toate aceste lucruri, s-ar schimba și niște mentalităţi. 

În orice societate există persoane care, datorită unor deficienţe sau incapacităţi nu se pot integra prin 

propriile lor forţe. Indiferent de barierele lingvistice, etnice, copii din zone izolate, copii ai străzii, copii din 

grupuri marginalizate, dezavantajate, școala trebuie să îi primească pe toţi pentru că „principiul fundamental 

al şcolii incluzive este că toţi copii trebuie să înveţe împreună, oricând acest lucru este posibil, indiferent de 

dificultăţile pe care aceştia le pot avea sau de diferenţele care pot exista între ei. Şcolile incluzive trebuie să 

recunoască şi să răspundă nevoilor diferite ale elevilor, ţinând cont de existenţa atât a unor stiluri diferite de 

învăţare cât şi a unor ritmuri diferite şi asigurând o educaţie de calitate pentru toţi prin intermediul unor 

curriculum-uri adecvate, a unor măsuri organizaţionale, strategii de predare, a unui anumit mod de utilizare a 

resurselor şi parteneriatelor cu comunităţile din care fac parte.”( Declaraţia de la Salamanca (Spania) asupra 

educaţiei cerinţelor speciale,adoptată la conferinţa mondială „Acces şi calitate”organizată de UNESCO şi 

Ministerul Educaţiei din Spania, în perioada 7-10 iunie 1994). 
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O PRIETENIE ADEVĂRATĂ 

Boca Alexandra- Florina 

Grădinița cu Program Normal Sucutard 

 

“A merge cu un prieten prin întuneric este mult mai bine, decât a merge singur prin lumină!” 

 Helen Keller 

 

Întreaga mea copilărie am petrecut-o alături de părinți și de bunici. Privesc cu mult drag înapoi și revăd 

chipul mamei care mă trezea în fiecare dimineață pentru a merge la școală. S-a străduit din toate puterile să nu 

îmi lipsească nimic spunându-mi că, datoria mea, unica mea datorie, este să învăț. 

 Într-adevăr grija zilei de mâine o purtau cu întregime părinții mei. În afară de învățătură nu îmi 

rămănea decât să mă bucur de joacă. Mama îmi spunea mereu să mă bucur de tot ceea ce mi se oferă, să 

prețuiesc mai mult ce am: familie, școală, prieteni. Îmi mai spunea, că atunci când o să fiu adult, o să îmi 

doresc să pot întoarce timpul înapoi. Bineînțeles, că nu am putut opri timpul! 

Acum sunt mamă și tot ceea ce îmi doresc pentru copilul meu este să fie fericit, să nu îi lipsească 

nimic, să se bucure din plin de fiecare clipă pe care i-o oferă viața. 

Viața, care pentru unul dintre prietenii fiului meu s-a oprit în loc, atunci când moartea i-a furat ambii 

părinți.  

Ce poate să simtă un copil atunci când viața îi oferă astfel de necazuri? Nu mai simte nimic, nu mai 

vede nimic, decât un hău imens în care îi vine să se arunce. 

Am încercat, încet, să mă apropii de el și împreună cu bunica lui, să îi îndulcim amarul pe care îl avea 

în suflet. 

Cu timpul lucrurile s-au mai schimbat, iar pe chipul băiatului a apărut din nou zâmbetul. A venit iarna 

și odată cu ea sărbătorile mult așteptate. Spiritul sărbătorilor ne face întotdeauna să fim mai buni, mai atenți 

cu cei din jurul nostru, să oferim o mână de ajutor.  

Am încercat pe cât posibil să facem în așa fel încât, băiatul să nu se simtă singur, iar în ciuda 

necazurilor de peste an, să îi bucurăm sufletul cu o vorbă caldă, o încurajare, un zâmbet. 

Mi-aș fi dorit să îî pot oferi cel puțin o zi cu părinții, care să-l ocrotească, să-l sfătuiască, să-i aline 

durerea și să-l sărute de noapte bună, dar acest lucru era imposibil. 

În schimb, fiul meu a reușit să-i facă cea mai mare bucurie: i-a dăruit sania lui pe care o primise de la 

noi. Sania, pentru care era invidiat de toți prietenii. 

A renunțat la ea încercând să-l facă fericit, pe prietenul lui și a reușit. Așa s-a legat o prietenie 

adevărată. Alături de familie, prietenii sunt unele dintre cele mai importante persoane din viața noastră.  

Am încercat să îi fim prieteni, să suplinim lipsa familiei, să fim sinceri cu el, să îl prețuim, să îl apărăm 

la nevoie și totodată să îl susținem.  

Cred, că cel mai frumos cadou pe care îl poți dăruii unei persoane este să îl ajuți și să-l încurajezi, 

atunci când are nevoie. 
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 O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

Sau 

CUM POȚI FACE ÎNVĂȚARE CHIAR PENTRU FIECARE COPIL 

 

Verde Elena-Laura 

Școala Gimnazială Nr. 136, București 

               

Nu voi vorbi despre faptele bune care se fac asumat, știind că e nevoie de astfel de acțiuni. Voi vorbi 

despre ce înseamnă a fi bun, a fi eficient, a fi de fapt pur și simplu un profesor care înțelege că fiecare elev, de 

oriunde ar fi el are nevoie de învățare, de a veni cumva spre școală, chiar și când timpurile nu o permit fizic. 

Voi vorbi despre ce s-a întâmplat într-o vreme extrem de tulbure pentru noi toți-începutul pandemiei! 

Ceea ce mi se pare extrem de important în aceste contexte atipice, cum sunt izolarea și învățarea 

digitalizată este punerea în paranteză a blamărilor socio-politice sau, după caz, plângerea de milă a celor care 

locuiesc/ predau în mediul vulnerabil, cum este cartierul Ferentari. 

Un astfel de moment reclamă o re-centrare a forțelor interioare și nu numai, căutarea soluțiilor viabile 

ergonomice, fără a cădea în autoflagelare, pentru că învățarea trebuie să se producă. 

În acest sens aduc în prim-plan ceea ce s-a petrecut, preț de aproape trei luni( martie-iunie 2020), în Școala 

Gimnazială Nr. 136 din cartierul Ferentari, la clasa  V-a B, clasă cu elevi ai cartierului, la fel de vulnerabili 

precum comunitatea în întregimea ei, la ora de limba și literatura română, la ora mea. 

Este o prezentare-resursă, construită îmbinând două registre stilistice, cel gazetăresc și cel de specialitate, 

având în centru ora de limba și literatura română, un conținut specific- textul descriptiv-, și o modalitate online, 

Whatsapp, singura de fapt viabilă în Ferentari. 

Ne găsim înr-o perioadă în care sub lupa societății civile se află, din nou,  învățământul românesc prin 

atipica, pentru noi,  învățare online. Și această lupă reflectă, printre altele, o categorie de persoane( să le spunem 

analiști sau  influenceri…) mereu  deplângând  situația mediilor vulnerabile care nu au acces la internet și/ sau  

la gadgeduri, aceste medii rămânând, zic ele,  lipsite de act educațional. Nu ai acces la ZOOM? La Google 

Classroom? La platforma Adservio? Nici măcar la vintage-ul de acum Skype? Deci nu este învățământ 

online… 

Nimic mai neadevărat, după cum vor arăta cele ce urmează, un articol-resursă, aș  zice, despre cum 

putem practica învățarea prin cel mai comun mijloc de apropiere online-Whatsapp! Aceasta nu înseamnă că 

într-adevăr nu există elevi care nu au acces măcar la un telefon prin care să comunice cu învățătorul/ profesorul 

pe teme educaționale și pentru support emoțional. 

Trebuie doar justă măsură în analiză și în niciun caz generalizare! 

Învățăm, învățăm aproape unu la unu, centrat clar pe elev….cu ajutorul Whatsapp! 

Prezentarea contextului: 

Aprilie 2020.  Clasa a V-a B. 12 elevi prezenți 6 elevi absenți. Ferentari. Școală online. Grup 

vulnerabil. Fără device-uri, utilizând telefoane smart, dar neperformante. Whatsapp( elevi).Whatsapp webb( 

cadru didactic). Ora de 30 de minute. Pauza, de 5 minute. 

Provocarea clasei:  

S-a stabilit încă de la începutul orelor online( în acest caz, pe Whatsapp) că elevii vor încerca să scrie 

corect, repspectând normele de punctuație, ortogramele, etc. Utilizarea telefonului devine un mijloc de a 

corecta elevii în timp real. Este o adevărată proovocare pentru ei, fiind obișnuiți să nu respecte reguli de scriere 

când folosesc astfel de mijloace. 

Conținut: textul descriptiv 

Tipul lecției: predare de noi cunoștințe 

Competențe specifice vizate: 

2.3.Formularea unui răspuns personal și/ sau a unui răspuns creativ pe marginea unor texte de diferite 

tipuri, pe teme familiar; 

4.2.Aplicarea achizițiilor lexicale și semantice de bază, în procesul de înțelegere și de exprimare 

corectă a intențiilor communicative; 
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Obiective: 

 1.să definească textul descriptive; 

2.Să identifice elementele componente ale unei descrieri prin asociere cu contextul lor; 

3.Să construiască un text descriptiv. 

Strategia utilizată: inductivă, experiențială( se pornește de la concret la abstract) 

Metode: conversația euristică, explicația, descoperirea 

Resurse: telefoanele cu aplicația Whatsapp 

Evocare( 5 minute): 

 Fiecare elev prezent în întâlnire scrie pe grup cum se simte, utilizând trei adjective, după modelul: 

Azi mă simt…… 

Obs: Momentul evocării are dublu rol: de a relaționa cu elevii, de a crea o anumită stare de flux și de a actualiza 

cunoștințe anterioare( adjectivul, ca parte de vorbire care exprimă însușirea unui substantiv). 

Constituirea sensului( 15minute): 

Profesorul prezintă sarcinile de lucru, scriind pe Whtasapp și precizează și timpul de rezolvare a acestora. Se 

are în vedere faptul că elevii trebuie conduși atât către o descriere de tip tablou, cât și către una de tip portret 

și în același timp că ei se folosesc de descrieri în mod involuntar. 

A. 

1.Fiecare elev scrie pe grup trei lucruri pe care le vede în jurul său. Elevii scriu pe grup trei lucruri din camera 

în care se află. 

2.Elevii scriu câte două însușiri ale acestor trei obiecte. 

3.Elevii scriu pe grup un enunț în care să prezinte camera folosindu-se de ceea ce au scris déjà. 

Exemplu: 

1.dulap, covor, lenjerie 

2.dulap maro, înalt; covor pătrat, roșu; lenjerie albastră cu triunghiuri 

3.În camera mea văd un covor pătrat și roșu, un dulap maro și înalt. Pe pat este o lenjerie albastră cu 

triunghiuri. 

4.Mie nu-mi place camera în care stau. E bucătăria. Eu nu am camera mea!........ 

B. 

Fiecare elev alege un coleg de clasă  căruia nu ii dă numele și scrie pe grup o însușire a ochilor, a înălțimii, o 

calitate și un defect, după modelul:  

Colegul meu are ochii…, înălțimea…., este………și……Ceilalți colegi trebuie să recunoască cine este descris. 

Cadrul didactic alege și el un coleg de cancelarie căruia îi face un sumar portret. Elevii  ghicesc profesorul. 

Multe emoticoane șugubețe…. 

Elevii sunt întrebați ce anume au în comun cele două prezentări, camera și colegul. Împreună, elevi și profesor 

ajungem  la concluzia că ambele conțin însușiri, trăsături. 

Profesorul scrie pe grup definiția textului descriptiv și o observație: 

Textul descriptiv=textul în care sunt prezentate detalii, trăsături ale unei ființe, ale unui peisaj/ obiect/ 

fenomen. 

Într-o descriere domină substantivele și adjectivele. 

Elevii scriu în caiete, fac poze și trimit pe grup. 

Reflecție(10min): 

Elevii au răspuns, pe caiet, la următoarea cerință: 

Dați câte două exemple din viața voastră când se utilizează descrierea. 

Exemple de răspuns: emisiunea despre vreme( Meteo), vinderea unei locuințe, horoscopul. 

 Bineînțeles mi-au trimis poze ale foii unde au scris lecția! 

Pentru ora următoare, elevii au ca temă descrierea vremii din acea zi de aprilie!Of! Ploaie, vânt, oarece 

frig! Dar muuultă mândrie că am învățat ceva! 

 

Concluzie: 
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 Aceasta este o lecție care a avut vanitatea de a fi predată on line unor  copii de clasa a V-a dintr-un 

mediu în care supraviețuirea este cuvântul ce-l definește. În fapt, s-a corelat concretul folosit cu abstractul 

intuit! 

 Și poate că cea mai mare reușită este pemanenta încercare a elevilor de a scrie CORECT!  
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Suferința,  poarta spre evoluția  spirituală 

Dozescu Adelina-Georgeta 

C.S.E.I. "P. Popescu Neveanu, Timișoara 

 

                    Cine  nu  a  suferit  în  viața  asta  măcar  o data,  cu  întreaga  lui  ființă, considerându-se cel mai 

nefericit  om din lume?  Toți am parcurs  acest proces, unii  au  găsit sensul   pentru suferința lor, alții, încă , 

îl  mai caută… 

                  E  imposibil  să măsurăm suferința cuiva.,  să o comparăm cu suferința altcuiva, deoarece 

suferința  este o experiență  subiectivă unică.  Sunt,   așadar, de acord cu afirmația lui Viktor Frank l    

(Man’s search for meaning, 2006, p. 44); „ suferința este relativă”.   Prin urmare,   toți oamenii  suferă, unii  

mai mult,alții mai puțin ,în  funcție de  sensul și de  importanța pe care  aceștia le oferă situațiilor 

facilitatoare de  suferință. 

              Mulți caută  să se  dezică de suferință și  nu știu că evitarea  confruntării  cu  durerea nu  ne  permite  

să evoluăm din punct  de  vedere  spiritual.  Morgan Scott Peck  în   cartea    

„Drumul către  tine însuți” afirma:  „prețul investirii este durerea.  Dacă  cineva este hotărât să nu  riște,  

atunci o  persoană nu trebuie să facă prea multe lucruri : să nu facă copii,  să nu se căsătorească, să nu aibă 

parte de extaz sexual, să nu aibă speranțe și ambiții, adică toate cele ce fac viața vie”. Astfel,   privarea de 

durere duce la  privarea de tot  ce  are  viața mai bun sau rău, nu ne  oferă  prilejul de  a  ne îmbogăți bagajul 

experențial. 

              Puțini  sunt  capabili să-și înfrunte frica de suferință, să-și ofere  șansa de  a  fi fericiți. 

  „A amâna satisfacția  este o programare a durerii și a plăcerii în viață”  ( Morgan Scott Peck,  Drumul către 

tine  însuți). Așadar, confruntarea cu suferința este necesară pentru,  ca apoi, cu înțelepciunea  dobândită , să  

ne bucurăm de lucrurile  frumoase  din viața   noastră.   De asemenea e mai mare satisfacția când  după un 

efort îndelungat , putem să ne  răsplătim strădania,  relaxându-ne,  bucurându-ne în tihnă de ceea ce am 

realizat, decât dacă am căuta tot timpul  strategii  pentru  a  tărăgăna  soluționarea  problemelor. Oamenii  

care au obținut succesul în viață au știut  cum să-și gestioneze atât suferința cât și  plăcerea, culegând în cele  

din  urmă  roadele  răbdării și curajului lor. 

                   Nu trebuie, totuși, să ignorăm  faptul  că aveam liberatea de  a alege  gradul  în care  lucrurile ne 

pot  afecta.  În cartea  lui  Debbie  Ford „  Partea întunecată a căutătorilor de  lumină. Cum să vă recuperaţi 

puterea,strălucirea,creativitatea” ne  este  dat  un exemplu în acest  sens :  Doi băieți gemeni au  plecat cu  

bunicul lor în excursie.  Mergând prin pădure, au ajuns la  un  grajd. Unul  dintre copii a început început  să  

plângă, solicitând bătrânului să plece de  acolo ,deoarece este peste tot balegă și  și-a murdărit  pantofii, 

fratele  său  însă alerga fericit  prin grajd. Fiind  întrebat  de bunic  de  ce  este  așa  de  fericit ,  băiatul  a  

răspuns  că  din moment  ce  este  plin de  balegă de  cal  trebuie  să  fie vreun  mânz  pe  acolo. Mulți dintre 

noi  adoptăm  atitudinea  primului copil, ne lăsăm copleșiți de  durere,  nu putem să  vedem  dincolo de  ea,  

să ne  bucurăm de  prezent, să   admitem  că momentele  critice  din   viața noastră  au  forță mobilizatoare, 

deoarece confruntând greul și durerea  ajungem să fim mai  buni, înțelepți. 

                „ Odată ce acceptăm   faptul că fiecare dintre  noi  întrupează trăsăturile din univers putem înceta 

de  a mai nega că nu  suntem totul”  (Debbie Ford, Partea întunecată a  căutătorilor de lumină. Cum să vă 

recuperaţi puterea,strălucirea,creativitatea). Astfel integrarea tuturor calităților și defectelor  într-o imagine  a  

sinelui  poate  fi un proces  extrem de dureros,  dar necesar, deoarece prin acceptarea   adevărului despre 

ființa noastră devenim noi înșine, renunțăm la  mască.   

                   Suferințele morale și  fizice  au multiple  cauze.   Unul dintre principale  motive pentru care 

oamenii  suferă îl reprezintă  singurătatea. Unii indivizi își infruntă problema și  inițiază  relații 

interpersonale, alții însă persistă în singurătatea, se  sustrag  ocaziilor  de  a  se  bucura  în  relațiile  cu cei  

din jur, de  teama  de  a nu  fi  dezamăgiți, de  a fi  răniți, fapt ce  le  ar amplifica  suferința. Indiferent de  
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cauza  care  stă la  baza  unei  suferințe, trebuie  să  acționăm  în  așa  măsură  încât să înlăturăm  răul de la  

radăcină,să acceptăm starea  reală  a  lucrurilor. 

              În cartea  ”Mumia de la Masa Din Sufragerie. Cele mai neobişnuite 32 de cazuri de psihoterapie”,  

scrisă de  Jeffrey Kottler  și Jon Carlson , ne  este descris  cazul unui student  care apelează la psihoterapeutul  

Glasser deoarece are  gânduri  suicidare. Tânărul  îi  mărturisește psihoterapeutului  că nu se  va  sinucide 

dacă acesta  reușeste să-l facă să se  răzgândească.  Analizând  cazul, Glasser  remarcă  faptul  că  la  baza  

suferinței  și depresiei  clientului  său stă lipsa  unui  climat  familial  adecvat, unor  persoane  care  să-l  

înțeleagă, să-l facă  să se  simtă iubit  și  să nu se  simtă  singur.    Studentul  a  crescut  într-o  familie  care 

nu  i-a oferit  suportul afectiv de  care avea nevoie, mama  sa  suferea  de  retard mental, tatăl  său  vitreg   îl  

respingea,  oferindu-i toată  atenția  fiului  său natural.  Glasser  ia deciza să-l adopte  simbolic pe  tânăr, 

considerând  ca acesta  are  nevoia  de  un  tată și  o  mamă  pentru  a  se  vindeca.   Astfel cu  orice  prilej,  

tânărul student  se  bucura  de  compania familie   Glasser, reușind  prin  contactul  cu o  familie  funcțională  

să renunțe  la  gândurile  suicidare. Peste  ani  și-a întemeiat propria  familie, și-a  deschis  o  afacere. Deși 

Glasser  a  folosit  o  metoda indită, care  a  depășit sfera sa  profesională, aceasta  s-a dovedit  eficientă. 

Astfel realizarea  unor relații  interpersonale  autentice poate fi leacul  pentru  multe  suferințe. 

             Consider  că  fără durere, suferință omul  nu  are putea  evolua mai  ales  din  punct  de  

vedere  moral.  Suferința este  instrumentul  care ne  dirijează  spre  esența  sinelui nostru, este,  așa 

cum remarca Debbie Ford în  „Partea întunecată a  căutătorilor de lumină. Cum să vă recuperaţi 

puterea,strălucirea,creativitatea, „cel mai bun învățător”. Datorită  suferinței putem  avea  

compasiune  față de  persoanele care au trecut  prin situații similare  cu  noi, putem  aprecia  partea  

pozitivă  a  existenței. Suferința  este cea  care  ne  semnalizează când lucrurile nu sunt la locul  lor, 

prin intemediul  ei ne putem  reechilibra atât  fizic  cât și moral.   

          Așadar,   „măreția omului  stă în capacitatea  de  a  suferi” (Morgan Scott Peck,  Drumul către 

tine  însuți). E ușor să fii  amabil , bun, credincios când lucrurile iau o  turnură favorabilă pentru  

tine, pe  când aflat  în suferință atunci îți dai  adevăratul test  de  carcter, iese la  iveală  adevărata  ta  

față. 
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ROLUL MEDIATORULUI ȘCOLAR ÎN MANAGEMENTUL CAZULUI LA COPIII CU C.E.S. 

(CERINȚE EDUCATIVE SPECIALE ) 

Țăranu Elena 

Instituția : Centrul Școlar de Educație Incluzivă Nr. 2 Mun. Ploiești  

 

Din categoria copiilor cu CES fac parte atât copiii cu deficienţe propriu-zise, la care cerinţele speciale 

sunt multiple (inclusiv educative), cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestari stabile de 

inadapatare la exigenţele şcolii 

Date fiind diferențele de rol și relație ale tuturor celor implicați  , în cazul copiilor cu CES este nevoie 

de implicare și susținere permanentă , pe toate palierele  , pentru o participare totală și activă la viața 

comunității. 

 Dat fiind faptul că și copilul are un rol activ în educația sa  (agent activ )el cere și are dreptul la o 

intervenție instructiv-educativă , psihoterapeutică personalizată . 

 Dată fiind complexitatea intervențiilor în cazul copiilor cu CES , managementul de caz reprezintă 

metoda cea mai eficientă pentru o bună dezvoltare socială , dezvoltare personală si o nu în ultimul rând o bună 

integrare socială. 

Evaluarea persoanelor cu cerințe speciale este fundamentată pe cunoașterea complexă în plan medical 

, psihologic ,educațional și social cuprinzând întreaga problematică întâmpinată de către acestea în meediul 

obișnuit de viață .La nivel comunitar , alături de membrii familiei , sau aparținători de drept ai copilului ,putem 

identifica și alte categorii de persoane ,care identifică , orientează ,  copilul cu CES și familia acestuia , către 

servicii specializate de evaluare , asistență și protectie a copilului ,și anume : educatori , profesori , consilieri 

școlari , psiholșogi , medici de familie , medici de specialitate , asistenți medicali , preoți , asistență sociali , 

lucrători sociali comunitari , sau referenți ai primăriei sau alte persoane implicate in serviciile locale destinate 

copilului și familiei. Multi dintre ei sunt cei ce elaborează PSP(planul de servicii personalizat)  

Autonomia personală în viața cotidiană este unul din principalele niveluri de calitate ale funcționării 

copilului cu dizabilități , iar de nivelul autonomiei depinde accesarea serviciilor de intervenție și sprijin : 

asistent personal , resurse financiare , recuperare și reabilitare. 

Scopul final al tuturor celor implicați este includerea socială a copilului cu dizabilități. 

Pentru acest obiectiv al integrării sociale al copilului cu CES , politicile și strategiile naționale au la bază ideea 

de educație pentru toți și , în același timp , educația pentru fiecare.Din această perspectivă prioritare ar fi 

intervenția timpurie  , eliminarea etichetărilor și stigmatizărilor pentru copii cu CES , alocarea de resurse 

materiale , stabilirea celor mai potrivite servicii de terapie , educație , recuperare , și asistență socială,evaluarea 

eficienței serviciilor și strategiilor de intervenție ,precum și ameliorarea lor. 

Având în vedere particularurățile societății românești aflată în permanentă transformare și tendință 

reformatoare din domeniul asigurării serviciilor și asistenței copiilor și persoanelor aflate în dificultate , 

anticipăm că vor mai interveni modificări  în organizarea și administrarea structurilor decizionale (comisii de 

evaluare , instituții , categorii de specialiști ) din domeniul protecției copilului. Cu toate acestea , indiferent ce 

denumire vor avea , etapele fundamentale , respectiv depiatarea , evaluarea /expertizarea , diagnoza , orientarea 

școlară și profesională  , adaptarea și integrarea socială , vor rămâne în responsabilitatea structurilor 

administrative și executive , care se vor ocupa de problemele copiilor  cu CES din țara noastră. 

Ca răspuns la cerințele multiple și complexe ale copiilor cu CES , se elaborează PSP (ca instrument 

de planificare a serviciilor personalizate , ce ține cont de potențialul și capacitățile copiilor ci CES , pe domenii 

de intervenție , de identificarea resurselor și serviciilor disponibile și de timpul alocat pentru realizarea 

obiectivelor.Echipa de elaborare a PSP poate fi foemantă din : 

Coordonator, Educatori ,Asistent social ,Medic ,  Părinţi , Logoped , Psihopedagog , Terapeuţi . 

 Programul de intervenție personalizat constituie o parte a planului de servicii personalizat, acesta fiind 

un instrument de lucru pentru unul sau mai mulți membri care își coordonează intervențiile în direcția realizării 
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scopurilor stabilite în planul de servicii personalizat pentru persoana respectivă. Pentru realizarea unui PIP este 

necesară o echipă restânsă, formată doar de persoane calificate. De exemplu, profesorii psihologi vor constitui 

programe de intervenție pentru domeniul lor de activitate, profesorii logopezi pentru aria lor de activitate și 

așa mai departe. 

Pentru a elabora un PSP care înglobează mai multe domenii de intervenție (medical, psihologic, educational, 

social etc.) trebuie constituită o echipă interdisciplinară  

Familia şi şcoala reprezintă componente ale educaţiei cu o importanţă extraordinară în dezoltarea 

psiho-socială a copilului; un al treilea factor, la fel de important, îl constituie raporturile stabilite între cele 

două instanţe educative. De aceea, rolul mediatorului școlar, de verigă de legătură între cele două componente, 

este unul foarte important.  

Astfel, în vederea promovării cu succes a practicilor educaţionale incluzive este esenţială realizarea 

unui parteneriat real şi activ între şcoală şi familie, angajarea şi responsabilizarea familiei în procesul educativ 

reprezentând un aspect fundamental în integrarea şcolară şi socială a copilului cu dizabilităţi şi nu numai.  

Managementul de caz în medierea şcolară este o metodă de sprijinire şi facilitare a participării copiilor 

cu cerinţe educaţionale speciale din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării 

părinţilor în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii 

Realizarea acestui parteneriat presupune, dincolo de dezideratul teoriei incluziunii sociale, realizarea unor 

“compromisuri” între cele două “tabere” (al căror scop comun este reprezentat de educația şi integrarea socială 

a copilului) referitoare la înţelegerea şi acceptarea rolurilor, împărtăşirea competenţelor şi a responsabilităţilor, 

schimbul de informaţii şi interacţiunea eficientă între aceştia. Astfel, părinţii trebuie să înţeleagă că, uneori, 

pregătirea profesională şi experienţa specialiştilor din şcoală le oferă acestora posibilitatea să aplice o gamă 

largă de metode şi tehnici specifice în intervenţia educaţională şi terapeutică; pe de altă parte, cadrul didactic 

trebuie să accepte faptul că părintele a fost primul educator al copilului şi este, în continuare, cel care îl 

cunoaşte cel mai bine, motiv pentru care sugestiile şi recomandările sale cu privire la metodele de intervenţie 

sunt valoroase pentru cadrul didactic și specialiștii implicați în educația copilului. De asemenea, este necesar 

ca ambii parteneri să înţeleagă că procesul educativ-recuperator presupune o relaţie de colaborare între școală 

și familie, nu una competitivă, astfel încât este de preferat să fie împărtășite informațiile relevante și utile în 

lucrul cu copilul și să fie evitate criticile aduse celuilalt partener în situațiile în care una din metodele sau 

tehnicile utilizate nu este eficientă, iar orice feedback negativ trebuie să țină cont de principiul „Judecăm 

comportamentul, nu persoana.” 

. 

CARE SUNT BENEFICIILE IMPLICĂRII PĂRINŢILOR?  

 Pentru părinţi:  

-Îmbunătăţirea imaginii de sine, ca urmare a valorizării sugestiilor şi feedback-ului oferit cadrelor didactice şi 

a cooperării cu acestea  

-Dezvoltarea abilităţilor de cooperare  

-Deschiderea unor canale de comunicare eficientă cu copiii şi cu profesorii  

-Asigurarea continuă a suportului pentru învăţare, indiferent de statutul socio-economic  

-Stabilirea unor aşteptări realiste ca urmare a unei mai bune cunoaşteri a copilului, cu abilităţile, aptitudinile 

şi interesele sale  

-Identificarea de soluţii educaţionale concrete potrivite resurselor şi nevoilor de dezvoltare ale copilului lor  

-Îmbunătăţirea atitudinii faţă de şcoală şi faţă de cadrele didactice  

 

 Pentru cadrele didactice:  

-Beneficiază de sprijinul părinţilor în organizarea unor activităţi  

-O mai bună cunoaştere a copilului şi a mediului de provenienţă al acestuia  

-Dezvoltarea de noi tehnici şi metode de abordare a unor atitudini şi comportamente ale copiilor  
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 Pentru copii:  

-Îmbunătăţirea relaţiei copil-părinte şi copil-profesor  

-Creşterea motivaţiei pentru învăţare  

-Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare  

-Reducerea în frecvenţă şi intensitate a problemelor de comportament  

-Dezvoltarea încrederii în sine şi în ceilalţi  

 

Managementul de caz în medierea şcolară este o metodă de sprijinire şi facilitare a participării copiilor cu 

cerinţe educaţionale speciale din comunitate la învăţământul obligatoriu, prin încurajarea implicării părinţilor 

în educaţia copiilor şi în viaţa şcolii. Principalul "actor'' ce îndeplineşte rolul de facilitator al educaţiei, previne 

şi mediază conflictele între familie, comunitate şi şcoală este mediatorul şcolar.  

Mediatorul şcolar este angajatul şi subordonatul unităţilor de învăţământ preuniversitar sau al centrelor de 

resurse şi de asistenţă educaţională, înfiinţate şi organizate conform Ordinului Ministrului Educaţiei şi 

Cercetării nr. 5555/2011. Angajarea mediatorului şcolar se face la solicitarea şcolii şi/sau a comunităţii, la 

propunerea inspectoratelor şcolare judeţene/al municipiului Bucureşti, la cererea autorităţilor publice locale, a 

organizaţiilor guvernamentale şi non-guvernamentale.  

Facilitarea accesului la învăţământul obligatoriu a copiilor cu CES se realizează prin:  

-identificarea şi recrutarea cazurilor de copii cu CES aflaţi în risc de abandon şcolar  

- evaluarea situaţiei iniţiale  

-stablirea obiectivelor de intervenţie printr-un plan de intervenție  

- planificarea intervenţiei şi activităţilor pentru o bună integrare  

- identificarea resurselor  

- consilierea copiilor cu CES şi familiilor acestora  

- coordonarea între instituţii – familie  

 

-conectarea copilului şi a familiei acestuia la alte resurse complementare  

-monitorizarea  

- reevaluarea situaţiei  

- evaluarea rezultatelor  
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BUNĂTATEA - OGLINDA SUFLETULUI 

 

Ing. Căsăneanu Gabriela 

Liceul cu Program Sportiv Bacău 

 

Motto: "Bunătatea este limbajul pe care surdul îl poate auzi  

şi orbul îl poate vedea" (Mark Twain) 

 

 Bunătatea este, în sine, o caracteristică a oamenilor de caracter. Este o atitudine specific umană, din 

ce în ce mai rar întânită în societatea actuală. Să fii bun cere efort şi înţelegere; să fii rău nu cere nimic, nici 

măcar să gândeşti: dai curs pornirilor primitive şi răul este făcut. 

 Prin urmare, bunătăţii i se opune răutatea, o atitudine instinctuală primară universal răspândită. Prima 

răutate atestată în istoria omenirii  a fost  crima comisă de Cain împotriva fratelui său Abel. La baza 

acestei crime a stat invidia. O pildă inspirată despre cum oamenii buni plac tuturor, iar cei răi, nimănui. 

 Există o întreagă serie de defecte asociate răutăţii: invidia, ura, orgoliul, egoismul, zgârcenia, dispreţul 

şi altele atrase de răutate, toate întâlnite la firile extrem de primitive şi de involuate, mai ales spiritual. Oamenii 

răi nu trăiesc decât pentru ei şi nu vor să bucure pe nimeni. A bucura pe cineva le este o noţiune complet străină 

şi de neînţeles.   

 Bunătatea derivă din iubirea nemărginită cu care  Dumnezeu a creat lumea, prin urmare, originea ei 

este divină. Bunătăţii îi sunt asociate calităţi fără de care aceasta n-ar fi completă: mila, compasiunea, 

înţelegerea, bunăvoinţa, toleranţa, blândeţea, dărnicia, admiraţia fiind numai cele mai semnificative.  

 A fi un om bun, înseamnă să fi stat şi să fi gândit la rosturile tale pe pământ şi să fii convins să practici 

bunătatea şi binele în mod necondiţionat. Bunătatea îl îmbogăţeşte pe omul bun, îi dă un sens în viaţă, îi leagă 

evenimentele unul de altul în mod armonios. Bunătatea te echilibrează şi te înnobilează. Bunătatea îţi 

ordonează scopurile în viaţă, simplificându-ţi comunicarea cu ceilalţi, îţi conferă stilul de viaţă propriu.  

 Deşi la naştere caracterul fiecăruia este o pagină albă, modelele urmate ne formează 

atitudinea.  Educaţia are o mare importanţă, poveştile ascultate în copilărie fiind pline de morală şi eroi 

civilizatori care triumfă înaintea feţelor răului. Întâmplările din viaţă definitivează restul, pe unii 

încercările nenumărate îmbunându-i, considerând că ele le sunt date spre desăvârşire. 

 Există bunătate şi răutate; există bine şi rău; există fapte bune şi păcate, calităţi şi defecte, lumină şi 

întuneric, adevăr şi minciună, viaţă şi moarte. Simplificând, există viaţă şi moarte! Noi nu avem  de făcut 

altceva decât să alegem de care parte ne situăm. 

 Bunătatea înnobilează sufletul omului. A fi bun este o alegere personală. Unii spun că bunătatea vine 

direct din inimă, însă în realitate această calitate ține și de reacțiile noastre în situațiile negative. Bunătatea nu 

cere recunoaștere. Oamenii buni acționează în baza principiilor după care se ghidează pentru a se simți mai bine 

cu ei înșiși și cu cei din jur, nu pentru a fi complimentați.  

 A fi bun nu înseamnă a fi inocent sau a le permite celor din jur să te manipuleze așa cum vor. A fi bun 

înseamnă a-ți respecta valorile. În fața oricărei acțiuni negative, omul bun răspunde cu bunătate. 

 Și oamenii buni se enervează, fără discuție. Și ei simt furie. Asta pentru că toți suntem oameni și 

reacționăm la nedreptate și la acte egoiste. 

• În aceste momente, oamenii buni încearcă să-și controleze emoțiile cât pot de mult. 

• Aceste persoane evaluează avantajele și dezavantajele în orice situație și se gândesc la consecințe 

înainte de a acționa. Ele încearcă mai presus de orice să urmărească binele tuturor, nu să fie disprețuitori 

sau agresivi. 

• Oamenii buni cred în dreptate, dar nu cu intenția de a pedepsi, ci într-un sens constructiv. În momentele 

tensionate, ei își păstrează calmul și încearcă să acționeze într-un mod benefic pentru toți cei implicați. 

  

https://ro.wikipedia.org/wiki/Suflet
https://dozadesanatate.ro/manipularea-emotionala-cum-sa-o-recunosti-si-sa-o-eviti/
https://dozadesanatate.ro/furia-efecte-negative-asupra-sanatatii/
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 Stâlpii de bază ai bunătății sunt respectul, reciprocitatea și promovarea binelui. Oamenii buni sunt în 

căutarea echilibrului și a păcii interioare prin urmărirea concordanței dintre valorile în care cred și acțiunile 

săvârșite. 

A face acte de bunătate arbitrare nu este întotdeauna o sarcină ușoară, deoarece uneori este greu să vezi binele 

în alții. Chiar și așa, trebuie să alegi mereu calea cea bună și să fii o persoană integră. Numai așa poți să ai parte 

de armonie, atât în interior, cât și în exterior. 

 Ai niște principii și valori solide după care îți ghidezi toate acțiunile. De fiecare dată când faci un bine 

cuiva, gândește-te o clipă la ceea ce ai făcut. 

 Oferind bunătate celui de lângă tine devii ca o oglindă în care acel suflet vede în ea o strălucire aparte. 

În jurul tău se formează un curcubeu, iar în interiorul inimii tale se formează seva de iubire şi de fericire. Pe 

chip porţi zâmbete curate iar ochii sclipesc cu multă prietenie.  

 Omul cu sufletul bun este întotdeauna un om îmbunătăţit sufleteşte care purifică spaţiul pe unde trece. 

El este ca ploaia de vară care înviorează totul şi aduce viaţă fără să ştie. În jurul omului bun timpul trece altfel, 

lumina devine mai puternică şi poposeşte mai mult. În jurul omului bun devii tu însuţi mai bun. 

 Cu toţii avem nevoie de oameni buni în jurul nostru. Încă de când ne naştem, pe drumul vieţii apar fel 

de fel de persoane care ne rămân în suflet prin bunătatea pe care ne-o inspiră. Suntem datori să oferim mai 

departe bunătatea pentru că ”nici un gest de bunătate indiferent de cât de mic, nu e în zadar”. 

Omul superior sufleteşte nu a devenit aşa pentru că şi-a dorit să devină mai mare, iar ceilalţi din jur să devină 

mai mici pe lângă el. Omul superior sufleteşte îşi doreşte de cele mai multe ori mai puţin pentru el şi mai mult 

pentru ceilalţi.  

 Bunătatea înnobilează sufletul, nu te costă nimic și valorează enorm.  

 

Bibliografie:  

1. Bunătatea – esența vieții (iqool.ro) 

2. De ce este bunătatea un semn al superiorităţii?  

3. Psihologie -> Bunatatea nu este slabiciune  

 

 

                  

 

 

 

 

https://www.iqool.ro/bunatatea-esenta-vietii/
https://respiro.ro/time/de-ce-este-bunatatea-un-semn-al-superioritatii
https://www.elady.ro/articole/Psihologie/Bunatatea-nu-este-slabiciune.html
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Aspecte specifice ale consilierii şi orientării elevilor 

cu cerinţe educative speciale 

 

Prof. Avram Marian 

 Școala Gimnazială nr.43 ,,Ferdinand” 

 

Caracteristici psihopedagogice ale elevilor cu CES 

Copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale (auditive şi vizuale) sau motorii au fost până de curând 

şcolarizaţi doar prin unităţi speciale de învăţământ. Prezenţa lor din ce în ce mai mare în şcolile obişnuite 

deschise tuturor copiilor este o tendinţă tot mai observabilă, mai evidentă a diversificării populaţiei şcolare în 

toată lumea. Dreptul şi accesul efectiv la educaţie şi pentru aceşti copii se realizează însă în modalităţi diferite, 

adesea foarte complexe, în care esenţiale sunt ideile de nondiscriminare şi de egalizare a şanselor, de acceptare 

în şcoală a tuturor copiilor, de abordare şi de valorizare educaţională adecvată pentru fiecare, de aceeaşi calitate 

a educaţiei la toţi elevii44. 

În mod particular pentru situaţia actuală a României, conceptul educaţiei pentru toţi, reflectat aici mai 

ales prin cel al educaţiei incluzive, se traduce în principal prin două opţiuni (trasee) şcolare: cea a şcolii 

obişnuite, cu prioritate pentru cât mai mulţi dintre aceşti copii; cea a clasei sau a şcolii speciale - dacă pentru 

anumiţi copii şcolarizarea obişnuită nu este benefică; şcolarizarea separată trebuie să dispună de condiţii de 

organizare, curriculare şi de ocalitate a instruirii echivalente celor din şcolile generale; şcolarizarea specială 

trebuie deasemenea să fie pe cât posibil temporară şi tranzitorie şi să fie combinată parţial şi/sau alternative cu 

frecventarea şcolilor obişnuite, cât mai aproape spaţial de acestea (Regulile Standard,1993; Declaraţia de la 

Salamanca, 1994)45. 

O problemă importantă a consilierii şi orientării şcolare şi profesionale actuale o constituie elevii cu 

cerinţe educative speciale (CES): 

      •  elevi cu dizabilităţi: intelectuale, neuromotorii, de auz, de vedere etc.; elevi cu dificultăţi de învăţare (scris, 

citit, calcul, vorbire etc.); 

•   elevi cu probleme de comportament (ADHD); 

      •  elevi dezavantajaţi din punct de vedere socio-cultural (din familii monoparentale, cu venit 

sub cel minim pe economie, cu părinţi în străinătate, care provin din sistemul de protecţie socială, emigranţi, 

minorităţi etnice); 

•   elevi cu afecţiuni medicale cronice; 

•   elevi cu aptitudini înalte / supradotaţi etc. 

CES – nevoi suplimentare de educaţie, adaptate particularităţilor individuale specifice46. 

Elevii cu CES au fost până de curând şcolarizaţi doar în unităţi speciale de învăţământ. În 

ultimii ani se constată o prezenţă din ce în ce mai mare a elevilor cu CES, mai ales a acelora cu dizabilităţi 

uşoare, în şcolile de masă, valorificându-se, astfel, principiul egalităţii de şanse, al nondiscriminării, al 

acceptării şi valorizării fiecărui elev47. 

Consilierea şi orientarea elevilor cu CES are caracteristici specifice. Debutează timpuriu, chiar 

de la nivelul învăţământului preşcolar, continuându-se apoi pe tot parcursul şcolarităţii. Are loc în 

colaborare cu medici, psihologi, psihopedagogi, asistenţi sociali, familie. Profesorul-consilier obţine de la 

specialişti informaţii despre conduita elevului, resurse, oportunităţi de integrare şcolară, profesională şi 

 
44 Jana Purice, Consilierea psihopedagogică a elevilor cu CES prin aplicarea strategiilor de soluţionare a 
conflictelor, CSEI ,,Al. Rosca”, Piatra Neamț, p. https://www.scribd.com/document/59039085/Consilierea-
Psihopedagogica-a-Elevilor-Cu-CES-Prin-Aplicarea-Strategiilor-de-Solution-Are-a-Conflictelor, accesat în data 
de 27 ian.2021. 
45 Ibidem. 
46 Monica Moraru, Consiliere şi orientare, Elemente de formare a profesorilor, Ed. Ovidius University Press, 
Constanța, 2013, p.101. 
47 Ibidem. 

https://www.scribd.com/document/59039085/Consilierea-Psihopedagogica-a-Elevilor-Cu-CES-Prin-Aplicarea-Strategiilor-de-Solution-Are-a-Conflictelor
https://www.scribd.com/document/59039085/Consilierea-Psihopedagogica-a-Elevilor-Cu-CES-Prin-Aplicarea-Strategiilor-de-Solution-Are-a-Conflictelor
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socială. Perspectiva din care lucrează profesorul-consilier este de maximizare a potenţialului elevilor 

cu deficienţe48. 

Copilul cu CES este: 

- cu dificultăţi uşoare de învăţare 

- cu dificultăţi perceptiv-motrice (orientare în timp şi spaţiu, schemă corporală) 

- cu deficienţe mintale uşoare/asociate/severe (spre exemplu copiii cu sindrom Down) 

- cu deficienţe senzoriale (vizuale, auditive) 

- cu deficienţe locomotorii 

- cu deficienţe de pronunţie, scriere, citire (spre exemplu copiii cu  cu deficienţe de pronunţie, scriere, 

citire (spre exemplu copiii cu tulburări de comportament sau emoţionale (spre exemplu copiii cu ADHD 

sau cu autism)49. 

 

 1. Consilierea şi orientarea elevilor cu deficienţe de vedere 

Elementele definitorii pentru consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu deficienţe de 

vedere: 

•   interesele, aptitudinile, motivaţia şcolară şi profesională, nivelul de aspiraţii;  

•   opţiunile proprii şi opţiunile familiei; 

•   gravitatea dificultăţilor adaptative şi de integrare; 

•   configuraţia psihologică generală; 

•   specificul trăsăturilor de personalitate; 

•   natura, gradul şi evoluţia deficienţei vizuale; 

• gradul de informare privind limitele psihofizice proprii, solicitările profesiei, indicaţiile şi contraindicaţiile 

exercitării acesteia; 

•   raportul între pregătirea profesională şi exercitarea unei profesii; 

•  corelaţia dintre nevoia socială (cerinţa de forţă de muncă) şi încadrarea deficienţilor vizuali50. 

În învăţământul românesc actual se manifestă două direcţii prioritare referitoare la orientarea şcolară 

a copiilor cu deficienţe de vedere: 

a)  instruirea, educarea şi pregătirea pentru viaţa socio-profesională în instituţii şi clase speciale, cu o  

metodologie specifică, impusă de structurile psihofizice afectate; 

b) integrarea în clase sau şcoli publice (în curriculumul şcolii publice sunt incluse şi activităţi 

specifice compensator-recuperatorii: învăţarea scris-cititului Braille, mobilitate şi orientare, educaţie 

vizual-perceptivă etc)51. 

Deoarece deficienţa vizuală limitează capacitatea de asimilare a informaţiilor şi a experienţei sociale, 

consilierea şi orientarea şcolară şi profesională trebuie să debuteze foarte devreme52. 

Formarea autonomiei personale reprezintă unul din obiectivele recuperatorii fundamentale53. 

Pentru armonizarea variabilelor proprii deficientului de vedere cu aspiraţiile sale profesionale, 

mediul profesional, solicitările reale ale profesiei trebuie realizată o orientare şcolară şi profesională 

specializată, pe baza unor examinări medicale şi psihologice54. 

Factorii aptitudinali, îndeosebi cei fizici şi psihici, sunt indici probabili ai reuşitei în exercitarea 

profesiei viitoare.  

 
48 Ibidem. 
49 Ghid pentru părintele copilului cu Cerințe Educaționale Speciale, Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă 
Nr.1 Sibiu, România, 2011, p. 2. 
50 Monica Moraru, op. cit., p. 102-103. 
51 Ibidem, p. 103. 
52 Ibidem. 
53 Ibidem. 
54 Ibidem.  
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Practicarea profesiei nu trebuie să agraveze, însă, sănătatea, ci trebuie să permită adaptarea la 

locul de muncă55. 

Numărul restrâns al profesiilor accesibile deficienţilor de vedere este determinat de particularităţile 

deficienţei şi de limitele adaptării compensatorii. Existenţa aptitudinilor speciale nu poate fi 

hotărâtoare pentru nevăzători şi ambliopi decât în cazul când acestea se pot realiza prin intermediul 

celorlalţi analizatori valizi. De exemplu, aptitudinile speciale tehnice sau mecanice nu pot fi valorificate, 

întrucât pierderea ulterioară a vederii sau slăbirea ei conduc la incapacitatea practică a realizării lor. În 

schimb, aptitudinile muzicale pot fi valorificate şi dezvoltate la maxim în condiţiile integrităţii 

analizatorului auditiv şi a unei relative independenţe a auzului faţă de văz, precum şi a antrenării auzului 

în condiţiile compensării lipsei vederii56. 

Practica profesionalizării nevăzătorilor şi ambliopilor a dovedit că unele profesii clasice sunt în 

prezent perimate, iar altele sunt contraindicate, întrucât traumatizează analizatorii cu rol esenţial în procesul 

compensării deficienţei57. 

Clasificarea activităţilor contraindicate pentru deficienţii de vedere (Rozorea, Muşu, 1999): 

• activităţi care influenţează negativ regiunile periferice ale unor analizatori ( cutanat, auditiv etc.) şi 

care au importanţă deosebită pentru elaborarea mecanismelor compensatorii - zgomotul puternic, munci 

la temperaturi joase etc.; 

• activităţi care implică influenţa substanţelor toxice (contactul cu mercur, plumb, benzină etc.) asupra 

sistemului nervos central, a organismului, în general; 

• activităţi care impun deplasări continue în timpul lucrului, precum şi munci ce impun mişcări rapide ale 

capului sau o poziţie aplecată, acest lucru provocând o stare de congestie contraindicată în ambliopie; 

•  activităţi care pot produce în mod frecvent accidente etc58. 

 

2. Consilierea şi orientarea elevilor cu deficienţe de auz 

Consilierea şi orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu deficienţe de auz se realizează pe baza 

diagnosticului medical, a vârstei cronologice, a vârstei de dezvoltare intelectuală şi a limbajului59. 

Curriculum-ul în învăţământul special pentru deficienţii de auz este determinat de axa învăţare – 

recuperare – compensare – terapie. În grădiniţele şi şcolile pentru surdo-muţi există metodologii şi structuri 

curriculare adaptate, centrate pe procesul demutizării, al însuşirii limbajului şi al exersării comunicării60. 

Şcoala vizează, aşadar, atât aspectele informative, formative, sociale, profesionale, dar şi profilactice 

şi terapeutice care vor fundamenta adaptarea şi integrarea eficientă61. 

Tendinţa actuală tot mai accentuată este integrarea elevilor cu deficienţe de auz în învăţământului de 

masă (grupe şcolare mixte, grupe speciale integrate în grupe şcolare normale, clase speciale în şcolile 

normale sau integrare individualizată în clase normale). Cercetările şi studiile statistice, pe baza 

performanţelor şcolare, au dovedit oportunitatea şi accesibilitatea integrării în învăţământul de masă, 

rezultatele depinzând însă de o serie de factori psihoindividuali, de potenţialul adaptativ al elevului, de 

sprijinul familiei, de asistenţa competentă a profesorilor de sprijin, a medicilor, psihologilor etc62. 

Programele pentru recuperarea şi integrarea deficienţilor de auz au ca obiective principale: 

• stabilirea şi restabilirea contactelor sociale normale prin dezvoltarea limbajului şi a comunicării; 

•  stimularea autonomiei şi independenţei socio-profesionale; 

 
55 Ibidem. 
56 Ibidem. 
57 Ibidem. 
58 Ibidem, p. 104. 
59 Ibidem. 
60 Ibidem. 
61 Ibidem. 
62 Ibidem, p. 104-105. 
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•  formarea şi dezvoltarea aptitudinilor tehnice, ca mijloc de realizare a acomodării şi integrării în 

mediul socio-profesional63. 

Cercetările au dovedit că elevii surzi au o rapiditate manuală remarcabilă şi că prin educaţie se 

pot dezvolta toate componentele necesare exercitării unei profesii. Însă, o integrare reală a deficientului de 

auz nu se poate realiza decât dacă există un echilibru între nivelul posibilităţilor şi aspiraţiilor şi cel a 

capacităţilor de realizare concretă64. 

Orientarea profesională se realizează în funcţie de particularităţile psihofizice, psihointelectuale 

şi aptitudinale, gradul pierderii auzului, nivelul dezvoltării limbajului, opţiunea personală, opţiunea 

familiei, oferta pieţei de muncă din zona de rezidenţă, indicaţiile şi contraindicaţiile medicale raportate 

la solicitările meseriei / profesiei65. 

Gradele deficienţei funcţionale se stabilesc după criteriul pierderilor de auz. Pierderile de auz sunt 

repartizate de BIAF pe următoarele intervale:  

• pierderea de peste 90 decibeli reprezintă un deficit auditiv profund (surditate sau cofoză), când se 

pot auzi doar sunete foarte puternice, care provoacă senzaţii dureroase;  

• pierderile de 90-70 decibeli reprezintă un deficit sever (hipoacuzie severă), când se pot auzi zgomote, 

sunetul vocii şi unele vocale;  

• pierderile de 40-20 decibeli reprezintă un deficit mediu (hipoacuzie moderată), cu păstrarea auzului 

la conversaţia de foarte aproape66. 

Biroul Internaţional al Muncii a identificat 1200 de meserii accesibile surzilor. Se preconizează 

extinderea evantaiului meseriilor pentru deficienţii de auz, în funcţie de comanda socială de perspectivă67. 

Copiii cu dizabilităţi au reprezentat, în România, „cea mai controversată categorie de copii ocrotită 

conform Legii 3/1970” (Zamfir, 1995: 140). În perioada comunistă, internarea acestor copii într-o instituţie 

era considerată modalitatea cea mai adecvată de îngrijire şi, eventual, şcolarizare a lor, deoarece se considera 

că au nevoie de un mediu adaptat cerinţelor speciale. Conform acestei legi, copiii erau împărţiţi în 

„recuperabili”, „parţial-recuperabili” şi „nerecuperabili”. Categoria de copii „recuperabili” primea orientare 

spre şcoli pentru deficienţi de auz, de văz sau motorii, iar cei cu deficienţă mentală uşoară, spre şcoli-ajutătoare. 

După terminarea nivelului gimnazial, ei erau şcolarizaţi în şcoli profesionale speciale, în vederea obţinerii unei 

calificări profesionale. Copiii „parţial-recuperabili” erau internaţi în cămine-şcoală şi desfăşurau educaţie 

şcolară elementară. Copiii „nerecuperabili”, adică diagnosticaţi cu handicap mental sever sau deficienţe 

asociate, erau internaţi în cămine-spital, unde primeau doar îngrijire, personalul din aceste instituţii având 

pregătire medicală68. 

În vederea găsirii celei mai bune forme de educaţie pentru copiii cu dizabilităţi, a programelor care să-

i ajute să le fie stimulat potenţialul şi să le sprijine dezvoltarea, se pune accent pe identificarea şi evaluarea 

dizabilităţilor, precum şi a cerinţelor speciale de educaţie. Scopul acestui studiu este de a face o descriere a 

modului în care este organizată identificarea, evaluarea şi educaţia copiilor cu dizabilităţi, pentru a surprinde 

provocările şi dilemele cu care se confruntă profesioniştii69. 

 
63 Ibidem, p. 105. 
64 Ibidem. 
65 Ibidem. 
66 Ioana Manolache, Orientarea şcolară şi profesională a elevilor cu cerinţe educative elevilor cu cerinţe 
educative, Ed. Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei, București, 2000, p. 28. 
67 Monica Moraru, op.cit. 
68 Mihaela Ciobanu Grosu,  Provocări şi dileme în educarea copiilor cu dizabilităţi, în ,,Calitatea vieţii”, XXIII, 
nr. 1, 2012, p. 64. Acest articol a fost sprijinit de European Social Fund în Romania, sub 
responsabilitateaautorităţii Programului Sectorial Operaţional pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–
2013 (grant POSDRU/88/1.5/S/47646 Proiect: Studii doctorale: portal spre o carieră de excelenţă în cercetare 
şiîn societatea cunoaşterii, coordonat de prof. univ. dr. Ovidiu Gabriel Iancu, Universitatea „AlexandruIoan 
Cuza”, Iaşi) p. http://www.revistacalitateavietii.ro/2012/CV-1-2012/04.pdf. 
69 Ibidem, p. 65-66. 
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DESPRE VOLUNTARIAT 

Prof. înv. preșcolar NIȚA ANA-MARIA,  

Grădinița cu P.P. „Sfânta Ana”, Craiova 

 

            Când vine vorba de rolul voluntariatului în viața unui adolescent, sunt de părere că acesta este un 

lucru foarte important întrucât te ajută să te descoperi pe tine însuți.  

Consider că te deschide în fața altora, te ajută să înțelegi mult mai bine lumea în care trăiești și ești pus în 

situații în care poate nu te vei afla niciodată într-o zi obișnuită din viața ta și astfel înveți cum să faci față 

situațiilor respective. 

             Voluntariatul a luat amploare în ultimii ani, dezvoltându-se pe toate planurile și domeniile, oferindu-

le astfel tinerilor experiențe prin care să își extindă orizonturile și posibilitatea de a-și forma viziunea 

profesională. 

 Prin voluntariat, o persoană investește timp atât în el însuși, cât și în alte persoane, vede lumea dintr-un alt 

unghi, și înțelege viețile altor persoane. 

Astfel, prin voluntariat o persoană are ocazia de a lega prietenii, de a experimenta, dar cel mai important are 

un loc prielnic pentru dezvoltarea unor aptitudini, care creează caracterul și îi ajută la conturarea unui viitor 

pe placul lor.  

              Există numeroase studii care arată impactul pozitiv al voluntariatului în cazul adolescenților, printre 

care și studiul Volunteerism in Adolescence: A Process Perspective, ce arată că adolescenții care s-au 

implicat în activități de voluntariat au planuri educaționale și aspirații mai mari, medii mai bune și o 

motivație mai mare în participarea la activități legate de școală. 

Prin voluntariat, adolescenții descoperă alte mentalități, alți oameni, sunt puși în stiuații de a comunica și cu 

alți oameni, descoperă noi moduri de gândire, noi moduri de abordare dar de asemenea un adolescent va avea 

mereu de învățat ceva nou de la fiecare activitate de voluntariat. 

               Voluntariatul în proiectele de servicii comunitare și ajutorul acordat altora poate fi foarte împlinitor 

și poate începe de la o vârstă fragedă. Astfel faptul de a ajuta pe alții va începe să devină parte din noi și din 

bucuria noastră. 

Timpul este unul dintre cele mai prețioase resurse pe care le putem dărui unei cauze.  

Banii, prietenii, orice altceva pot reveni, însă timpul pe care îl dedicăm unei anumite activități, nu. 

Astfel, cu cât un copil observă și este învățat de mic că este important să îi ajute pe alții, să se implice în 

activități de pe urma cărora să nu se aștepte neapărat să obțină beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult 

să introducă voluntariatul în viața lui de adolescent. 

Iată care sunt beneficiile voluntariatului în viața copilului, adolescentului sau adultului: 

• învață să protejeze natura; 

• are grijă de bătrâni sau de copii cu diferite dizabilități; 

• îi crește oportunitățile de petrecere a timpului liber, de a-și ajuta semenii, de a socializa; 

• îi stimulează creativitatea; 

• poate beneficia de numeroase traininguri de dezvoltare personală și profesională gratuite- în mod 

normal, educația non-formală este plătită, dar majoritatea organizațiilor care desfășoară activități cu 

voluntarii le asigură acestora sesiuni de pregatire pentru domeniul în care activează; 

• dacă se implică în activităti de voluntariat are șansa să cunoască tineri din țară sau din diferite părti 

ale lumii care au aceleași interese ca și el, cu care poate împărtăși experiențe și schimbă idei; 

• în acest mod își dezvoltă abilitățile de relaționare socială și cele de comunicare;  

• va dobândi experiența pentru jobul la care visează; 

• învață să aprecize cu adevarat ceea ce contează și să se bucure de micile bucurii ale vieții; 

• dă valoare CV-ului, de foarte multe ori, facultătile din țară sau din străinătate solicită activităti de 

voluntariat; acestea fiind, uneori, o condiție de admitere si sunt socotite de angajatori ca experientă 

profesională; 
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• își setează obiective mai realiste în viață; 

• obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în cariera 

profesională; 

• îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

• îi oferă satisfacție și apreciere; 

• învață lucruri noi; 

• îl ajută să-și dezvolte în continuare abilitățile actuale sau să construiască altele noi; 

• îl ajută să întâlnească oameni noi care au aceleași interese; 

• îi crește inteligența social. 

Vizitele la centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate și evenimente organizate la care se pot 

face donații pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenți și a-i obișnui să se acomodeze în rolul 

de voluntari. 

Cu cât începe mai repede să facă astfel de activități de voluntariat, cu atât își vor creiona un traseu mai clar în 

viață. Astfel de lucruri îi formează ca oameni, pregătindu-i totodată pentru viața de adulți. 

Activitatea de voluntariat ne lărgește înțelegerea vieților altor persoane și oferă o nouă viziune a lumii și a 

problemelor din interiorul ei; de asemenea, ne arată cât de greu lucrează oamenii pentru a rezolva unele 

probleme. 

               Eu consider că este important pentru un adolescent să facă voluntariat întrucât acum se descoperă, 

trebuie să învețe cum să-și canalizeze timpul și prin intermediul acestei activități este implicat în tot felul de 

provocări ce îl vor ajuta să se descruce în viitor. 

Așadar, voluntariatul îi influențează pe adolescenți într-un mod pozitiv, le oferă o nouă perspectivă asupra 

vieții și le oferă ocazia să ajute și alți oameni. 

Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de 

implinire inegalabil.  
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FACTORI ÎN CREȘTEREA MOTIVAȚIEI PENTRU ÎNVĂȚARE LA ELEVI 

Prof. Înv. Primar Mateiu Aurica 

Școala Gimnazială Nr.1 Dragu, Sălaj 

 

Învățarea este activitatea elevului, iar profesorului i revine responsabilitatea de a-l activa pe elev, de 

a-i capta interesele spre a-l determina să participe activ la procesul de învățare. Unul dintre elementele esențiale 

ale unei învățări active este declanșarea motivației cognitive. Realizarea unei creșterii a motivației pentru 

învățare în rândul elevilor este săvârșită și desăvârșită prin parcurgerea unor strategii și tehnicii concepute în 

acest sens.   

 O primă exigență în creșterea motivației pentru învățare la elevi este de aceea de a-i cunoaște elevului 

toate laturile interne și externe, toți factorii care contribuie la dezvoltarea globale a lui. O altă exigență este 

cunoașterea motivelor reale care îl provoacă pe elev să participe activ la actul educațional. Cunoaşterea 

motivelor reale ale învăţării elevilor oferă posibilitatea cadrului didactic să intervină în mod adecvat şi oportun 

pentru asigurarea succesului școlar al fiecărui elev. Totodată, ea permite profesorului să monitorizeze procesul 

de formare a diferitelor categorii de motive eficiente în activitatea de învăţare. „In cazul în care unui elev nu i 

se poate capta atenţia şi interesul cu procedee obişnuite de motivare extrinsecă, profesorul trebuie să detecteze 

şi să evalueze exact structura şi funcţionalitatea sistemului motivaţional, emoţiilor şi sentimentelor cognitive 

ale elevului respectiv, conjugându-le cu sarcinile didactice. In acest sens, trebuie create situaţii de predare-

învăţare în cadrul cărora elevul să trăiască sentimentul succesului, care devine factor motivaţional” (Miron 

Ionescu, Ion Radu, 2001, p.77)  

 Motivaţia pentru învăţare a elevilor trebuie stimulată, orientată, întreţinută, iar cadrul didactic, alături 

de părinţi, are un rol de prim rang în aceasta. Astfel, este esenţial ca cadrele didactice să fie convinse că este 

nevoie de intervenţia lor pedagogică şi că deficitul de motivaţie poate să fie influenţat pozitiv în spaţiul şcolar. 

 Așa cum am precizat și în paginile anterioare ale acestei lucrări, profesorul trebuie să-și adopte și să 

parcurgă un set de reguli și principii care conduc la realizarea unui demers educativ motivant pentru elevi. Un 

principiu incipient dar de bază este stabilirea unor reguli ale clasei împreună cu elevii. Un alt aspect este 

amenajarea sălii de clasă, prin personalizarea spațiului educativ. Așa cum am menționat mai sus, un principiu 

esențial în eficiența demersului educativ și în stârnirea motivației pentru învățare la elevi, este cunoașterea 

elevului. De o importanță majoră în realizarea activităților instructiv-educative este alegerea metodologiei 

didactice. Metodele didactice au implicații majore în comportamentul elevilor, dar mai ales în capacitatea de 

implicare activă a acestora în demersul educativ. Un aspect important în setul de principii este gradul de 

pregătire al profesorului, capacitățile și abilitățile lui didactice. El trebuie să fie un model pentru elevii săi. Un 

alt principiu este abordarea cu empatie a dialogului didactic, sociabilitatea și buna dispoziție. Să nu uităm de 

un aspect important în motivare, care se pliază pe modul de recompensare și întărire pozitivă a elevilor.  

 În broșura coordonată de Monica Cuciureanu, descoperim o serie de principii prin care contribuie la 

creșterea motivației pentru învățare (Monica Cuciureanu, 2015, p.39): 

- Gândeşte în termeni de modelare a dezvoltării motivaţionale a elevului, nu doar de corespondenţă cu 

sistemele motivaţionale actuale.  

- Fă în aşa fel încât şi persoana ta, şi clasa ta să fie atractive pentru elevi. Uzează de strategii de socializare. 

Transformă clasa într-o comunitate de învăţare, în care membrii ei se angajează în activităţi de cooperare.  

- Evidenţiază scopurile de învăţare şi scopurile raportate la criterii, dar nu bazate pe comparaţia între elevi 

(sau pe scopuri de evitare a performanţei). Arată-le elevilor că te preocupă așteptările, succesul lor şi că 

eşti disponibil să-i ajuţi să aibă succes.  

- Predă lucrări valoroase, cu scopul de a înţelege, „aprecia” şi aplica cele învăţate. 

 Considerăm ca principali factori în creșterea motivației pentru învățare cei menționați Maria Nicorici, 

care ne prezintă următorii factori specifici: „de sistema de instruire și instituția de învățământ unde se 

desfășoară activitatea; de organizarea procesului educațional; de particularitățile celui educat (vârstă, sex, 

dezvoltarea intelectuală, capacitățile, autoaprecierea, interacțiunea cu alți colegi); de atitudinea subiectivă a 
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profesorului față de elev, de activitatea în general; și nu în ultimul rând, de specificul disciplinei de studiu” 

(Maria Nicorici, 2009,p. 8).  

 Dinamica motivaţiei este determinată de o serie de factori (Darawsha Ahlam, 2009, p. 8):  

• statutul relaţiilor elevilor din clasă: fiecare elev judecă nevoile din perspectivele experienţei individuale. 

 • atitudinea profesorului poate fi un factor decisiv de succes ori eşec; el va privi motivarea prin participarea 

individuală ca pe o metodă de fundamentare a rolului fiecărui elev;  

• claritatea cu care sunt diagnosticate problemele va contribui la motivarea elevilor în însuşirea limbajului 

străin;  

• modul în care este aplicată tactica de motivare a elevilor: o practică impusă va fi întâmpinată cu mai multă 

rezistenţă decât cea în care există o consultare / consiliere prealabilă;  

• stilul de management educaţional: un profesor autoritar va avea o forţă de convingere mult mai apatică şi 

lipsa dorinţei de cooperare a elevilor va spori dispariţia motivaţiei.  

 Pentru creșterea motivației pentru învățare la elevi este necesar să concepem și să punem în practică o 

serie de  strategii și metode. Aplicarea acestor strategii în spațiul școlar  conduce la dezvoltarea unor valențe 

educaționale și formative, la succese și reușite școlare, chiar și la performanțe. Motivația pentru elevi este 

impulsul cognitive care duce la captarea atenției și a interesului pentru nou.  

 Astfel, o primă strategie în motivarea elevilor pentru a participa activ la procesul de învățare este 

organizarea optimă a condițiilor externe. Condiţiile externe se referă la ansamblul elementelor care alcătuiesc 

situaţia de învăţare, respectiv: cerinţele şi exigenţele şcolare, structura şi gradul de dificultate ale materiei, 

metodele, procedeele, strategiile didactice folosite, competenţa cadrului didactic, relaţiile profesor-elevi, 

caracteristicile clasei de elevi.  

• Cunoașterea elevului și relația dintre elev și profesor 

 Relația dintre profesor și elev este o abordare absolut necesară în procesul de motivare a elevului. 

Cadrul didactic are responsabilitatea de a cunoaște elevul, de a-i descoperi capacitățile, talentele și aptitudinile, 

de a-i descoperi stilul de învățare, precum și întreaga persoană.  Exercitarea acestei responsabilități de 

cunoaştere a elevilor conduce la descoperirea competențelor și aptitudinilor, astfel ajutându-i să se cunoască 

chiar pe ei, realizându-se dezvoltarea încrederii în sine și „startul” pentru reuşita activităţii educaţionale. 

Dezvoltarea materialelor de învăţare adecvate nevoilor individuale şi potenţialului constituie baza formării 

abilităţilor utile în timpul şcolii, dar mai ales după aceea. 

 Mihai Golu consideră că următoarele principii sunt direcţii de acţiune funcţionale pentru profesorii 

care investighează cunoaşterea elevilor  (Otilia Ştefania Păcurari, 2009, p.11):  

• „Abordarea unitară a personalităţii elevului (sistemul psihic uman);  

• Anticiparea dezvoltării personalităţii elevului (resursele de învăţare); 

 • Autodeterminarea personalităţii elevului (relaţii sociale, şcolare, profesionale, personale)”. 

 Cunoaşterea motivelor ce-l impulsionează pe elev în desfăşurarea actului învăţării este importantă 

pentru învăţător, deoarece acestea îi indică exact calea ce trebuie s-o urmeze în vederea finalizării cu succes a 

educaţiei. 

 

• Mediul de învățare și caracteristicile clasei de elevi 

Un alt element esențial care conduce la creșterea unei motivații pentru învățare este 

mediul de învățare. Așadar, pe baza unor caracteristici ale clasei identificate de către profesor, respectându-le 

capacitățile și nevoile fiecărui elev, profesorul construiește un mediu de învățare specific clasei lui.   

 Spațiul educativ este locul în care elevii își petrec cea mai mare parte a zilei, astfel acest mediu trebuie 

se fie unul captivant, atrăgător și îmbietor spre explorarea noului. El trebuie să vină în întâmpinarea nevoilor 

și trebuințelor copiilor.  

 Este important să implicăm copiii la construirea și organizarea spațiului de învățare. Prin aceasta le 

putem cunoaște aspirațiile, capacitățile și aptitudinile oraganizatorico-estetice.  

 Așadar, profesorul este responsabil de asigurarea unui mediu de învățare motivant, în care elevii să se 

dezvolte și să învețe în conformitate cu nevoile, interesele și abilitățile sale.  Un mediu bine organizat 

promovează învățarea activă și interactivă, având o abordare multidisciplinară, selectând materiale din toate 
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ariile curriculare și domeniile de activitate. Un mediu în care amprenta elevilor și a profesorilor este una 

originală și creativă duce la o învățare motivantă și eficientă.  

• Personalitatea profesorului 

 Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, competenţe, 

care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „ obiect” al muncii este omul. 

 Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de cadru didactic îl reprezintă competenţa profesională 

care include ansamblul de capacităţi cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu 

trăsăturile de personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure realizarea competenţelor de către toţi elevii; iar performanţele obţinute să se situeze 

aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al fiecăruia. 

 Profesorul se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, aptitudini, nivel de 

competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi 

o anumită atitudine faţă de elevi, ca expresie a concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de 

personalitate. În cadrul activităţilor didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, 

antrenaţi cu toţii într-un proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui profesor depinde de multe ori 

de natura relaţiilor pe care le stabileşte cu elevii săi în cadrul acestei interacţiuni, aspect deosebit de important, 

deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se datorează unor relaţii deficitare. 

 Profesorul trebuie să adopte un stil democratic, caracterizat prin relaţii deschise bazate pe încredere 

reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu elevii într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. 

Calitatea procesului instructiv-educativ este dependentă şi de relaţia afectivă dintre profesor şi elevi. De aceea 

este necesar ca fiecare cadru didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu elevii săi. 

 Echilibrul intelectual şi psihic, luciditatea, intuiţia, bunul-simţ, tactul pedagogic sunt calităţi 

indispensabile cadrului didactic. Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea, obiectivitatea, generozitatea, 

modestia, blândeţea, cinstea, sinceritatea, demnitatea, conştiinciozitatea. Profesorul în calitatea sa de formator 

trebuie să fie în permanenţă preocupat de imaginea sa oferită elevilor, aspecte minore ca punctualitatea, 

valorificarea integrală a timpului lecţiei, modul de adresare, ţinuta, gestica, mimica sunt încărcate de 

semnificaţie şi au valoare formativă.  

 Talentul pedagogic asociat cu ansamblul capacităţilor care determină competenţa profesională şi 

ansamblul calităţilor personale conferă acea măiestrie pedagogică care defineşte profesia de educator sau cadru 

didactic. Toate acestea duc la un învățământ de calitate, în care predomină eficiența și reușita câștigată printr-

o motivație activă în învățare, muncă și perseverență.  

• Relația părinți școală 

 Formarea motivaţiei este un proces foarte complex şi de lungă durată. Rădăcinile ei se dezvoltă în 

ambianţa familială. Atitudinile părinţilor sunt inoculate treptat şi copiilor. Prilejurile de satisfacţie, ca şi 

eşecurile îşi lasă amprenta asupra mentalităţii şi sentimentelor tinerei generaţii, acelaşi mecanism intervenind 

şi în timpul activităţilor şcolare. 

 Influența familiei este covârșitoare asupra interesului elevului pentru învățătură. Această influență îl 

stimulează pe elev și îl menține ăn dorința de a-și îmbunătăți rezultatele școlare, astfel să atingă un nivel 

acceptat de părinți.  

 Pentru a construi motivația copilului pentru școală este important să existe o cât mai bună colaborare 

între părinți, școală și membrii comunității.  

 Gradul de implicare al părinţilor în viaţa şcolară a copiilor lor influenţează şi rezultatele acestora, în 

sens pozitiv: cu cât părinţii colaborează mai bine cu şcoala, cu atât notele copiilor sunt mai mari. Educaţia nu 

este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv şcoala, dar nici părinţii; este un proces al cărui succes 

depinde de colaborarea dintre cele două părţi implicate. 

 Atunci când părinţii se implică în educaţia propriilor copii, aceştia fac faţă mai bine cerinţelor şcolare 

Indicatorii de succes şcolar al copiilor ce se îmbunătăţesc prin implicarea părinţilor sunt: frecvenţa regulată la 

şcoală, abilităţi sociale mai bune, adaptare mai bună la mediul şcolar, un sentiment mai accentuat al 

competenţei personale şi eficienţei în învăţare, implicare mai mare în activităţile şcolare şi încredere crescută 

în importanţa educaţiei.  
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Școala  prin cadrele didactice,  trebuie să-i acorde o importanță majoră motivației. Trebuie să fim 

preocupați de cum atragem pe copil la școală? Care sunt modalitățile prin care vom îmbunătăți motivația 

elevilor pentru învățare? Esențialul schimbării educaționale este focalizat pe trebuințele elevului, pe 

dezvoltarea unor competențe necesare în activarea lui în societate. În procesul de dezvoltare a competențelor 

stă gradul de motivare a elevilor în atingerea unor scopuri educaționale comune și individuale. Creșterea 

calității actului educațional este realizat prin motivarea elevilor de a participa activ la procesul de învățare, 

astfel cadrul didactic trebuie să identifice toate modalitățile de atragere a elevilor către școală și către acțiunile 

școlii. 
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STUDIU PRIVIND IMPORTANȚA RESPECTĂRII REGULILOR ÎN MEDIUL 

ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar BĂNULESCU GEANINA 

Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, Rm. Sărat, județul Buzău 

 

 

Managementul clasei se deosebește de managementul școlii prin specificul relațiilor cadru didactic-

elevi. În clasă, cadrul didactic nu are doar rolul de a coordona predarea-învățarea-evaluarea, ci el relaționează 

cu elevii,  înfluențându-le comportamentul de învățare și pe cel social și direcționându-le evoluția lor generală. 

Astfel, cadrului didactic îi revin sarcini multiple cum ar fi: organizarea activității clasei, determinarea 

climatului specific de lucru, comunicarea de informații diverse, conducerea activității desfășurată la clasă 

respectând normativitatea specifică, motivarea elevilor printr-un sistem echilibrat de recompense și sancțiuni, 

consilierea elevilor pe problemele specifice vârstei și individuale etc. 

Dimensiunea normativă reprezintă un aspect important al managementului clasei ce facilitează 

desfășurarea optimă a activităților didactice și atingerea obiectivelor stabilite. La nivelul clasei se disting: 

-norme explicite, prescrise, clar exprimate și imperative, care reglementează activitatea școlară în mod 

unitar, pentru toți elevii; 

-norme implicite, emanate de viața în comun a grupului de elevi, de interacțiunile dintre membrii 

grupului. 

Cadrului didactic, educatoare, învățătoare/învățător sau profesor-diriginte, îi revine sarcina importantă 

de a găsi modalitățile cele mai potrivite de impunere, apoi de interiorizare și de transformare a acestor 

norme/reguli în comportamente reale, de prevenire și combatere a conflictelor și abaterilor disciplinare, de 

motivare a elevilor pentru viața de grup. 

La nivelul școlii există, de obicei, un set de reguli, numite „norme de protecția muncii”, aplicabil tututor 

elevilor școlii, menit să prevină comportamentele nedorite sau accidentarea copiilor în diversele spații ale școlii 

(sala de sport, holuri, scări, laboratoare etc.).  

De asemenea, la nivelul fiecărei clase se stabilește un set de reguli, denumit generic „Legile clasei”, 

generat de specificul fiecărei clase de elevi și stabilit cu ajutorul elevilor.  

De obicei, la începutul fiecărui an școlar, primele două săptămâni sunt dedicate, pe lângă alte activități, 

și identificării și enunțării sub formă de reguli, împreună cu elevii clasei, a unor comportamente dezirabile care 

să fie adoptate de fiecare elev, cu scopul desfășurării în bune condiții a activităților didactice și creării unui 

climat favorabil învățării. Implicarea elevilor în acest proces este foarte importantă deoarece îi va ajuta să 

înțeleagă necesitatea existenței și respectării acestor reguli, să le interiorizeze și să le transforme în 

comportamente reale. Regulile astfel stabilite vor fi afișate la loc vizibil în clasă și vor fi studiate ori de câte 

ori situația o va impune. În enunțarea regulilor, este recomandat să se evite folosirea negației „nu”. Astfel, în 

loc să spunem „Nu întârziem la școală!”, vom spune „Suntem punctuali!”. De asemenea, trebuie știut faptul 

că acest set de reguli poate suferi modificări (adăugiri sau eliminări) în funcție de evoluția comportamentului 

elevilor. Pentru clasele mici (clasa pregătitoare, clasa I) se recomandă ca „Legile clasei” să nu fie doar enunțate 

letric, ci să fie însoțite de ilustrații sugestive care să îi ajute pe elevi să înțeleagă mai ușor conținutul acestora. 

Dintre regulile ce  constituie „Legile clasei”, pot fi amintite: 

1. Să fim punctuali! 

2. Să răspundem atunci când suntem întrebați! 

3. Să ne ascultăm unii pe alții! 

4. Să ne ajutăm unii pe alții! 

5. Să ne deplasăm în clasă, pe holuri, pe scări și în curtea școlii fără să alergăm! 

6. Să ne respectăm unii pe alții! 

7. Să fim politicoși! 

8. Să fim ordonați! 
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9. Să învățăm din greșeli! 

10. Să ne bucurăm de reușita celorlalți! 

La acestea, se pot adăuga reguli ce trebuie respectate în perioada în care învățământul se realizează în 

regim online: 

1. Ne conectăm cu 5 minute înainte de începerea activității! 

2. Ținem camera web pornită! 

3. Deschidem microfonul doar când suntem solicitați! 

4. Pregătim din timp materialele pentru activități! 

5. Mâncăm doar în pauza dintre activități! 

6. Purtăm o ținută corespunzătoare! 

7. Postăm la timp temele! 

8. Dacă vrem să spunem ceva, ridicăm pălmuța virtuală sau scriem pe chat! 

9. Ne deconectăm doar după încheierea activității! 

În concluzie, respectarea de către toți actorii implicați a regulilor stabilite și, după caz, sancționarea 

promptă a încălcării acestora, joacă un rol important în buna desfășurare a activităților didactice și în succesul 

acestora. Un bun management al clasei implică stabilirea de reguli clare acolo unde este nevoie, evitarea celor 

inutile, revizuirea lor periodică, schimbarea sau eliminarea lor când este cazul. 
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STUDIU PRIVIND MODALITĂȚILE DE PREVENIRE A COMPORTAMENTELOR 

AGRESIVE ÎN MEDIUL ȘCOLAR 

 

Prof. înv. primar BĂNULESCU MARIAN-LUCIAN 

Școala Gimnazială „Vasile Cristoforeanu”, R. Sărat, județul Buzău 

 

Comportamentele agresive în mediul școlar se pot manifesta între elevi, între elevi și cadrele didactice, 

între părinți și elevi (uneori chiar propriii copii), între părinți și cadrele didactice, personalul nedidactic, 

auxiliar, etc. 

Dacă ne referim la primul tip de manifestare a comportamentelor agresive, între elevi, agresivitatea se 

poate manifestă prin: ridiculizarea colegilor, porecle, glume, sarcasm, cinism, răspândirea de zvonuri 

dăunătoare, punerea colegilor în situaţii umilitoare, ameninţări verbale, intimidare sau atac fizic. 

 În funcție  de cauzele psiho-individuale, familiale, școlare și de cele induse de contextul social (mass-

media și mediul de proveniență, cu influența negativă a anturajului),  formele de manifestare a agresivității au 

un evantai larg de exprimare, uneori neașteptat de complex (în cauze și niveluri) și articulat  spre a obține 

efectele negative scontate de agresor. 

Pentru a preveni, la modul general, comportamentele agresive în mediul școlar se poate implementa un 

program de intervenţie, construit pe patru principii-cheie. Aceste principii implică crearea la nivelul şcolii și 

al clasei, prin implicarea tuturor cadrelor didactice,  a unui mediu  caracterizat prin:  

• climat securizant, căldură, empatie, interes pozitiv şi implicare activă a cadrelor didactice în 

cunoașterea trăsăturilor de personalitate ale elevilor și, în consecință, respectarea particularităților individuale 

în demersurile didactice;  

• stabilirea fermă a limitelor cu privire la comportamentele inacceptabile;  

• aplicarea consecventă a unor sancţiuni non-punitive, non-fizice, pentru comportament inacceptabil sau 

de încălcare a regulilor;  

• oferirea, de către cadrele didactice, învestite cu autoritate, a unor modele pozitive de comportament. 

De asemenea, pot fi învățate  unele tehnici/metode/strategii de acțiune  de către elevii care sunt potențiale 

victime ale unui comportament agresiv grav, verbal sau fizic: 

➢ Nu reacţiona! 

➢ Consideră ca agresiunea este problema lui, nu a ta! 

➢ Fii categoric şi calm! 

➢ Dă-i agresorului impresia că eşti de acord cu el, spune-i că are dreptate şi îndepărtează-te! 

➢ Mergi cu capul sus, arată prin poziţia corpului că nu eşti vulnerabil şi că nu te afectează atacul 

lui! 

➢ Încearcă să ai umor, încearcă să glumeşti pe seama ta pentru a nu răspunde agresorului aşa 

cum își  doreşte, pentru a-și justifica agresiunea! 

➢ Nu răspunde la violenţă cu violenţă, nu folosi forţa fizică, violenţa nu rezolvă niciodată 

problema, nu ştii niciodată ce va face agresorul! 

➢ Cere ajutor dacă eşti urmărit şi depăşit de situaţie: discută cu cadrele didactice, părinţii, 

psihologul şcolii! 

Elevii care au un potențial crescut în a dezvolta comportamente agresive pot învăța unele 

tehnici/metode/strategii de acțiune pentru a reduce măcar situațiile de agresiune: 

✓ Învață să vorbești despre ceea ce simți; dacă nu poți, descrie prin ce treci! Exersează mai întâi 

cu un prieten/prietenă sau cu părinții! 

✓ Exprimă-ți clar nemulțumirile, neplăcerile sau supărarea, fără să te bați! 

✓ Ascultă-l atent pe celălalt, încearcă să îl înțelegi și răspunde-i fără să te superi! 

✓ Negociază, rezolvă problemele, căutând soluții alternative și compromisuri! 

✓ Time-out! Nu reacționa „la cald”, așteaptă, analizează și decide după ce trece emoția negativă! 

✓ Evită situațiile sau circumstanțele care îți sporesc agresivitatea! 
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✓ Nu căuta „cu lumânarea” situațiile conflictuale!  

✓ Sublimă-ți instinctul agresiv prin sport, artă și creație! 

Dacă apar totuși conflictele, există întotdeauna soluții manageriale specifice, care combinate cu cele ale 

educației morale pot sprijini cu succes cadrul didactic în rezolvarea acestora. 
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BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI 

 

Coman Mihaela Ionela 

Liceul Teoretic ”Nicolae Iorga” Brăila 

 

  

În societatea contemporană, viața este trepidantă și din acest motiv poate fi greu să găsești timp pentru 

a deveni voluntar. Cu toate acestea, beneficiile voluntariatului pot fi enorme: te poate ajuta să îți faci noi 

prieteni, să te conectezi cu comunitatea, să îți însușești noi abilități și chiar să avansezi în carieră. De asemenea, 

poate reduce stresul, combate depresia, te poate stimula mental sau îți poate oferi împlinire sufletească.  

Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale voluntariatului este impactul asupra comunității. Chiar și 

cel mai mic ajutor poate face o diferență reală în viața oamenilor, a animalelor și a organizațiilor care au 

nevoie. Să nu uităm că voluntariatul este o stradă cu două sensuri: poate aduce beneficii atât nouă, familiei, cât 

și cauzei pe care alegi să o ajuți. Dedicându-ți timpul ca voluntar poți să îți faci noi prieteni și să îți sporești 

abilitățile sociale, deoarece te întâlnești în mod regulat cu un grup de oameni cu interese comune. Voluntariatul 

este o modalitate excelentă de a cunoaște oameni noi, mai ales dacă locuiește în zonă de scurt timp.  

Voluntariatul ajută la contracararea efectelor stresului, furiei și anxietății. Nimic nu ameliorează stresul 

mai bine decât o conexiune semnificativă cu o altă persoană. Lucrul cu animalele de companie s-a dovedit, de 

asemenea, că îmbunătățește starea de spirit și reduce stresul și anxietatea. Voluntariatul combate și depresia, 

deoarece te menține în contact regulat cu ceilalți și te ajută să dezvolți un sistem solid de sprijin, care la rândul 

tău te protejează împotriva depresiei. Voluntariatul te face fericit. Măsurând hormonii și activitatea creierului, 

cercetătorii au descoperit că a fi de ajutor celorlalți oferă o plăcere imensă. Cu cât dăm mai mult, cu atât ne 

simțim mai fericiți. 

  Voluntariatul crește încrederea în sine. Faci bine pentru ceilalți și pentru comunitate, ceea ce îți oferă 

un sentiment de împlinire sau mândrie. Și cu cât te simți mai bine în pielea ta, cu atât este mai probabil să ai o 

viziune pozitivă asupra vieții tale și a obiectivelor viitoare. De exemplu, adulții mai în vârstă, în special cei 

care s-au pensionat sau au pierdut un soț, pot găsi noi sensuri și direcții în viața lor, ajutându-i pe 

ceilalți. Indiferent de vârstă sau situație de viață, voluntariatul te poate ajuta să te detașezi de propriile griji sau 

să ai  mai multă poftă de viață. 

Voluntariatul te ajută să rămâi sănătos din punct de vedere fizic. Studiile au constatat că cei care fac 

voluntariat au o rată a mortalității mai mică decât a celorlalți. Voluntarii mai în vârstă tind să meargă mai mult, 

le este mai ușor să facă față sarcinilor de zi cu zi, au mai puține șanse de a dezvolta diferite probleme de 

sănătate.  

Fie din cauza unei dizabilități, a lipsei de transport sau a constrângerilor de timp, mulți oameni aleg să 

își ofere timpul voluntar prin telefon sau computer. În era digitală actuală, multe organizații au nevoie de ajutor 

pentru scriere, design grafic, e-mail și alte sarcini bazate pe web. Unele organizații  pot cere să participi la o 

sesiune de formare inițială sau la întâlniri periodice, în timp ce altele pot fi conduse complet de la distanță. În 

orice situație de voluntariat, asigură-te că obții suficient contact social și că organizația este disponibilă pentru 

a te sprijini dacă ai întrebări. 

Dacă ai în vedere o nouă carieră, voluntariatul te poate ajuta să obții experiență în zona ta de interes și 

să cunoaști oameni din domeniu. Chiar dacă nu intenționezi să îți schimbi cariera, voluntariatul îți oferă 

posibilitatea de a exersa abilități importante utilizate la locul de muncă, cum ar fi lucrul în echipă, comunicarea, 

rezolvarea problemelor, planificarea proiectelor, gestionarea sarcinilor și organizarea. Doar pentru că munca 

voluntară este neremunerată nu înseamnă că abilitățile pe care le înveți sunt de bază. Multe oportunități de 

voluntariat oferă stagii profesionale benefice carierei.  Ți se poate oferi șansa de a încerca o nouă carieră fără 

a te angaja pe termen lung. Este, de asemenea, o modalitate excelentă de a câștiga experiență într-un domeniu 

nou. În unele domenii, poți face voluntariat direct la o organizație care face tipul de muncă care te interesează. 

De exemplu, dacă ești interesat de asistență medicală, poți face voluntariat la un spital sau la un azil de bătrâni.  

Voluntariatul este un mod ușor și distractiv de a vă explora interesele și pasiunile. A face muncă 

voluntară pe care o consideri semnificativă și interesantă poate fi o evadare relaxantă și energizantă din rutina 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.helpguide.org/articles/mental-health/mood-boosting-power-of-dogs.htm&usg=ALkJrhjDaAmGda8PORSjnqI77WRT8dsKvg
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=ro&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&u=https://www.helpguide.org/articles/healthy-living/finding-the-right-career.htm&usg=ALkJrhgt17NzFdbG95AA9Q7GddxyrvYdKQ
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zilnică de muncă, școală sau angajamente familiale. Voluntariatul vă oferă o creativitate reînnoită, motivație 

și viziune care poate continua în viața personală și profesională. Mulți oameni se oferă voluntari pentru a-și 

face timp și pentru hobby-uri, în afara muncii. De exemplu, dacă ai o slujbă la birou și dorești să petreci timpul 

în aer liber, te oferi voluntar pentru a ajuta la plantarea unei grădini comunitare, pentru a îngriji câini  la un 

adăpost pentru animale sau pentru a interacționa cu copii  într- o tabără. 

Așadar, există numeroase oportunități de voluntariat disponibile. Pentru a găsi o poziție de voluntar 

potrivită, trebuie să cauți ceva care să se potrivească personalității, abilităților și intereselor tale.  
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VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE  PENTRU  ASIGURAREA 

UNEI  CONDUITE  CIVICE  CORESPUNZĂTOARE 

 

 BOTEZATU PAULA LARISA 

  

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, prin care o persoană fizică îsi oferă 

timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definitia Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestatie materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Orice actiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Acestea sunt câteva definitii ale voluntariatului, dar mai presus de orice definitie voluntariatul este 

atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru oameni, 

punctualitate, credibilitate, cinste, persevenentă, consecventă, răbdare...tot ceea ce oamenii ar trebui să învete 

încă de mici – o relatie sănătoasă cu oamenii si cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în solidaritate 

şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 relevă faptul că 3 din 

10 europeni pretind a fi activi ca şi voluntari şi că aproape 80% din respondenţi consideră că activităţile de 

voluntariat reprezintă o parte importantă a vieţii demografice în Europa.  

           Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru 

drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în 

ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

           Voluntariatul nu este o notiune nouă românilor asa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care 

si le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, îsi construiau o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revolutia din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care multi 

dintre români erau obligati să o facă în timpul regimului comunist, si în urma căreia nimeni nu era câstigat nici 

din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizatii 

nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-si 

descopere identitatea, să-si descopere valorile, să-si pretuiască semenii si să muncească împreună pentru 

construirea a ceea ce se doreste a fi o Românie modernă, tară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

    În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati  

încă din 1990, o mare importantă având organizatiile internationale (Peace Corps,  

Voluntary Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid 

filiale în tara noastră aducând astfel cu ele experienta în  

managementul voluntarilor. În 1997 ia fiintă primul centru de voluntariat independent din  

România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al Voluntariatului de catre  

Natiunile Unite, în acelasi an se adoptă legea voluntariatului si se lansează pagina de web  

dedicată voluntariatului www.voluntariat.ro si prima revistă dedicată managerilor de  

voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe traditia anuală a Săptămânii nationale a  

Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

664  

 Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi 

servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, advocacy, campanii, , acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot 

contribui la schimbări pozitive.  

 Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la  

crearea de capital social. Este o sursă puternică de reconciliere şi reconstrucţie  

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii  

  Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% în 

PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-şi susţine activităţile  

    

        Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile  

publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

       Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

        În timp ce unii participă cu interes la actiunile de voluntariat, altii nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă 

pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri 

legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine 

negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le 

implică; vizele şi alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit 

de costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul 

de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din 

ce în ce mai mare importanţă voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află 

încă departe de a avea o strategie la nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul 

pentru a acţiona la întregul potenţial. Ceea ce trebuie să stim este că oricine poate să devină voluntar si să 

aducă o contributie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iti doresti acest lucru! 

"Faptul că nu poti să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

        Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva de pus în folosul 

unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim sau în folosul 

comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să gasim organizaţia care sa ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii 

îşi pot construi un CV atractiv, testează o posibilă cariera, îşi fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai 

presus ajută la crearea unei societăţi mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea 

să-şi împărtăşească experienţa şi au satisfacţia că sunt încă utili. Pentru copii şi adolescenţi e distractiv să facă 

lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de tentaţiile 

periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa. Ei au astfel şansa de a deveni adulţi responsabili.Oricine poate fi 

voluntar "Pentru că dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a 

fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).  
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CE FAC VOLUNTARII ÎN ROMÂNIA ? 

            Ca voluntar, poti sa te implici intr-o varietate de proiecte ale unor organizatii sau institutii din diferite 

domenii de interes comunitar, ca de exemplu: 

Servicii sociale  

▪ consiliere si informare pe diferite teme;  

▪ vizite de socializare, plimbari in oras cu copii sau varstnici institutionalizati; 

▪ activitati recreative, ateliere artistice, cluburi pentru petrecerea adecvata a timpului liber de catre 

copii sau varstnici institutinalizati, femei abuzate, copii din mediul rural sau din cartiere sarace;  

▪ acordarea de ingrijiri la domiciliu pentru persoane imobilizate, asistenta la cumparaturi, lectura;  

▪ cursuri de calificare/recalificare, ajutor la teme si meditatii pentru copii cu diverse probleme, cursuri 

de limbi straine;  

▪ accesibilizarea cladirilor, retrasarea marcajelor, competitii sportive sau educationale pentru persoane 

cu dizabilitati;  

▪ ajutor la cantina sociala sau servicii de cantina mobila in anumite zone;  

▪ consiliere telefonica pentru persoane aflate in situatii de risc;  

▪ organizarea de spectacole pentru copii sau varstnici din centre;  

▪ reabilitarea unor adaposturi, aziluri, centre de zi;  

▪ tabere pentru copii in situatii de risc, tabere pentru sinistrati, etc;  

▪ inregistrarea de materiale audio pentru cei cu dizabilitati de vedere;  

▪ diverse activitati recreativ-educative cu detinutii, in penitenciare;  

▪ punerea in scena de piese de teatru forum;  

▪ campanii stradale de informare si sensibilizarea publicului larg cu privire la diferite probleme 

sociale, prezentari in scoli (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.);  

▪ ateliere lucrative pentru persoane cu dizabilitati;  

▪ lectii pentru insusirea unor deprinderi de viata (gatit, scrierea unui CV, gestionarea finantelor proprii, 

etc.) de catre copii institutionalizati;  

▪ colecte, pregatirea si distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizatiei (de exemplu hrana, 

imbracaminte).  

Educaţie 

▪ promovarea sanselor copiilor cu abilitati deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau 

persoanelor cu realizari deosebite;  

▪ organizarea de activitati educative alternative pentru elevii din invatamantul de masa – cluburi de 

literatura, astonomie, ecologie, cluburi de dezbateri si oratorie, cunoastere interculturala, organizarea 

de tabere tematice, etc;  

▪ educatie anti-drog/alcool;  

▪ formarea de abilitati de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;  

▪ amenajarea de spatii de joaca sau de petrecere a timpului liber pe langa scoli;  

▪ orientare in cariera;  

▪ lectii de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii institutionalizati, samd, pentru 

persoane din mediul rural sau pentru varstnici);  

▪ organizarea de diverse competitii pe teme scolare, sportive sau extrascolare.  
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Protecţia mediului şi a animalelor 

▪ igienizarea unor parcuri, zone de joaca sau de agrement, albii de rauri, pesteri, parcuri naturale si 

sensibilizarea turistilor;  

▪ actiuni de plantare de puieti, amenajarea de spatii verzi in orase, actiuni de reimpadurire, reabilitarea 

zonelor afectate de calamitati; 

▪ actiuni de sterilizare a animalelor comunitare, renovarea unor adaposturi de caini, hranirea 

animalelor, colecte de hrana; 

▪ promovarea mersului pe bicicleta si a unui stil de viata care menajeaza natura; 

▪ campanii de promovare a reciclarii si colectarii selective sau a drepturilor animalelor, prezentari in 

scoli, colecte de diferite materiale reciclabile; 

▪ organizarea de evenimente – expozitii foto sau de animale, vizionari de filme pe teme eco, prezentari 

publice; 

▪ ateliere de fabricare de diverse obiecte din materiale reciclate, targuri de schimb de obiecte pentru 

reducerea consumerismului. 

Edilitar 

▪ actiuni de infrumusetare a orasului, amenajarea de colturi verzi, plantarea de flori sau distribuirea de 

seminte si rasaduri;  

▪ igienizarea cartierelor, curatarea peretilor cladirilor;  

▪ zugravirea unor cladiri din oras, reamenajarea de obiective dezafectate. 

Civism 

▪ strangere de semnaturi sau trimiterea de petitii catre autoritati sau alti actori privati in sprijinul unor 

initiative;  

▪ promovarea principiilor democratice in comunitate si a drepturilor omului;  

▪ asistenta in accesarea legislatiei si diferitelor facilitati destinate tuturor sau unor categorii speciale de 

cetateni; 

▪ promovarea filantropiei prin organizarea de targuri caritable samd; 

▪ promovarea donarii de sange; 

▪ retele informale de mobilizare in situatii de urgenta; 

▪ cursuri de prim ajutor; 

▪ stimularea cetateniei active prin diferite mijloace; 

▪ observarea alegerilor.  

Cultură & artă 

▪ ghid in diferite muzee, la obiective istorice sau la expozitii tematice;  

▪ documentare in vederea realizarii de publicatii specifice;  

▪ campanii de promovare a institutiei si serviciilor in cadrul comunitatii;  

▪ ore de dirigentie pe teme legate de specificul institutiei; punerea in scena de piese de teatru, 

promovarea valorilor cultural-artistice sau a anumitor domenii artistice; 

▪ promovarea lecturii, colecte de carti, sesiuni de lectura publica; 

▪ organizarea de evenimente – spectacole artistice, festivaluri de film sau muzica si dans, expozitii, 

tabere de creatie, etc.  
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Sănătate  

▪ campanii publice de promovare a sanatatii (educatie sexuala, alimentatie sanatoasa, prevenirea 

fumatului sau a utilizarii drogurilor, etc);  

▪ servicii pentru pacientii din spitale – jocuri pentru cei mici, asistenta la cumparaturi pentru adulti 

imobilizati, lectura pentru cei de la sectiile de dializa, etc;  

▪ testari si controale stradale gratuite; 

▪ servicii de consiliere, organizarea de intalniri si sesiuni de sprijin reciproc pentru persoane cu 

conditii medicale specifice; 

▪ amenajarea sau reamenajarea unor clinici rurale sau a altor spatii destinate serviciilor medicale; 

▪ organizarea acordarii de servicii medicale sau farmaceutice in zone greu accesibile. 

Sport 

▪ promovarea sportului ca parte esentiala a unui stil de viata sanatos din punct de vedere fizic si psihic, 

combaterea sedentarismului;  

▪ organizarea de evenimente si intreceri sportive sau de dans, organizarea de maratoane publice;  

▪ amenajarea de spatii adecvate pentru activitati sportive; 

▪ lectii pentru cei doritori sa invete practicarea diferitelor sporturi. 

Cooperare internaţională 

▪ promovarea pacii si drepturilor universale ale omului;  

▪ organizarea de evenimente pentru promovarea interculturalitatii si tolerantei;  

▪ colectarea de fonduri si ajutoare pentru asistenta in tari in curs de dezvoltare;  

▪ acordarea de asistenta la distanta unor organizatii care lucreaza in tari in curs de dezvoltare;  

▪ actiuni de constientizare si combatere a traficului de fiinte umane;  

▪ dezbateri despre efectele globalizarii;  

▪ expozitii foto, proiectii de filme pentru cunoasterea diferitelor culturi si constientizarea problemelor 

globale ale omenirii. 

 sarbatorirea Zilei Internationale a Voluntarilor – 5 decembrie, cursuri de instruire pentru voluntari si 

coordonatorii lor, conferinte, consultari publicatii de specialitate, site-uri si bloguri dedicate 

voluntarilor si gasirii unor oportunitati de voluntariat, samd.  

Principalii actori ai mişcării de voluntariat din România sunt: 

▪ voluntarii;  

▪ ONG-urile si institutiile publice care implica voluntari; 

▪ centrele de voluntariat care intermediaza, acolo unde ele exista, legatura dintre voluntari si nevoia de 

voluntari a organizatiilor; 

▪ companiile sau institutiile care sustin sau initiaza proiecte de voluntariat pentru angajatii lor;  

▪ mecanisme europene precum programele de schimburi internationale de voluntari, cum este si 

Serviciul European de Voluntariat. 

           În prezent, numeroase organizatii din tara implica zilnic voluntari in programele si actiunile lor in 

beneficiul comunitatii, in domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din tara, in acele comunitarti in care 

ele exista, actioneaza la randul lor ca o interfata necesara intre cei dornici sa se implice si nevoia de voluntari 

in diferite programe derulate in comunitate. Numeroase companii au vazut la randul lor in voluntariat o 

modalitate de a se apropia de comunitatile in care actioneaza si de a-si largi astfel viziunea asupra 
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responsabilitatii lor sociale, actualmente incurajand sau facilitand in diverse moduri implicarea angajatilor 

lor in diverse actiuni de voluntariat, fie in timpul programului prin aciuni de voluntariat corporatist, fie in 

afara programului de lucru. O serie de institutii – directii de asistenta sociala care au in grija centre de zi si 

aziluri de copii si varstnici, directii de mediu sau de sanatate, muzee, diverse institute culturale, de istorie, 

departamente ale unor universitati - au inceput la randul lor sa colaboreze cu organizatii non-

guvernamentale, sa fie mai deschise la a implica voluntari pentru a imbunatati serviciile pe care le ofera 

populatiei sau altele au inceput sa fie mai deschise sa-si stimuleze proprii angajatii sa se implice in actiuni de 

voluntariat in comunitate. Institutiile de invatamant primar, secundar si tertiar incep sa recunoasca la randul 

lor valoarea formativa a voluntariatului pentru elevi si studenti si initiaza actiuni sau colaboreaza cu 

organizatii in diverse proiecte comunitare. 

 

                                            BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI  

            Atunci cand te implici in proiecte in beneficiul unei cauze sau al comunitatii tale, nu contribui doar la 

dezvoltarea comunitatii, ci si la dezvoltarea ta personala si profesionala. Voluntarii invata, voluntarii 

experimenteaza, voluntarii lucreaza in echipa.  

Cum te dezvolţi când te implici în programe şi acţiuni de voluntariat?  

 

• castigi experienta de munca, inveti lucruri noi si deprinderi utile; 

• iti mentii "in uz" cunostinte, abilitati sau vreun talent pe care nu ai ocazia sa le folosesti in viata de 

zi cu zi; 

• esti mai activ in timpul tau liber si-l petreci in mod util, provocator si, de ce nu, distractiv; 

• socializezi mai mult: iti faci noi prieteni, cunostinte si contacte care iti pot fi utile in viata; 

• te alaturi si tu prietenilor tai care sunt deja implicati in actiuni sau programe de voluntariat; 

• dai inapoi comunitatii si celor din jur o parte din ajutorul primit la randaul tau in viata; 

• devii parte a unei echipe sau organizatii a carei munca si viziune o respecti si vrei sa o sprijini; 

• daca tocmai te-ai mutat intr-un oras nou sau ai trecut printr-o schimbare de viata, voluntariatul te 

ajuta sa te conectezi la comunitate si sa faci tranzitia spre noua ta viata; 

• poti testa practic daca ai abilitatile necesare pentru a urma o anumita cariera sau pentru o reorientare 

in cariera; 

• ai ocazia sa ii ajuti pe cei mai putin norocosi ca tine sau, dimpotriva, poti fi alaturi de cei care trec 

prin aceleasi probleme ca tine; 

• poti realiza ceva ce ti-ai dorit intotdeauna; 

• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ti-ai dorit sa ai contact sau ai ocazia de 

a intalni persoane importante din comunitate; 

• inveti sa iti asumi o responsabilitate si sa realizezi ceva cu propriile tale maini; 

• contribui la dezvoltarea comunitatii in care traiesti si a intelege mai indeaproape problemele 

comunitatii in care traiesti. 
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Decalogul voluntarilor: 

1. COEZIUNE 

În relaţia lor unii cu altii, voluntarii sunt deschisi, oneşti si prietenoşi. 

2. COLABORARE 

Voluntarii colaborează cu diverşi factori interesaţi de problematica abordată. 

3. ANGAJAMENT 

Voluntarii se obligă să respecte responsabilităţile voluntarilor, aşa cum decurg ele din înţelegerea cu 

organizaţia la care activează şi după cum decurg din legea în vigoare. 

4. DEZVOLTARE 

Voluntarii sunt preocupaţi permanent de creşterea competenţelor lor de lucru prin învăţare, instruire şi 

acceptarea supervizării.  

5. TRANSPARENŢĂ 

Voluntarii oferă informaţii despre munca lor ca voluntari atât organizaţiei, cât şi celor din afara, cu 

respectarea confidenţialităţii.  

6. IMPLICARE ACTIVĂ 

Voluntarii se implică activ în soluţionarea problemelor comunităţii. 

7. RESPONSABILITATE 

Beneficiul comunitatii trebuie sa stea la baza tuturor activitatilor voluntarilor. 

8. CONFIDENŢIALITATE 

Voluntarii respectă informaţiile confidenţiale (datele despre beneficiari şi anumite informatii legate de 

organizatia lor gazda). 

9. PROMOVARE 

In relaţia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea locală. 

10. RESPECT 

Voluntarii respectă toţi oamenii si principiile universale ale egalităţii si echităţii. 
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Dăruiesc o carte! 

profesor învățământ primar Samoilă Diana Carmen 

Colegiul Național ”George Barițiu”, Cluj-Napoca 

 

”Ce miraculos este faptul că din aceste obiecte mici, plate și rigide ni se dezvăluie lumi după lumi, 

lumi care ne încântă, care ne calmează sau care ne entuziasmează. Cărțile ne ajută să înțelegem cine suntem și 

cum ar trebui să ne purtăm. Ele ne arată ce înseamnă comunitatea și prietenia. Ele ne spun cum să trăim 

(…).” Anne Lamott 

Vârsta şcolarului mic reprezintă o perioadă favorabilă pentru acumularea unor impresii puternice, este 

vârsta imaginaţiei, a fanteziei, a visării şi a jocului. Este unanim acceptat faptul că este uşor să influenţezi 

formarea personalităţii copilului prin literatură, făcând apel la sensibilitatea celui educat. Şcoala este instituţia 

unde se manifestă şi sunt încurajate experienţele  de debut ale copilului în domeniul limbajului, locul în care 

se înregistrează primele contacte ale acestuia cu cartea, cu limbajul scris. 

Prin intermediul activităților realizate, școala are rolul să trezească în sufletele copiilor dorința de a se 

apropia de carte, dorința de a citi, respectful față de carte și față de cel care a scris-o. La vârsta școlarului mic, 

lectura are funcție ludică și formativă. Astfel, copilul trebuie scos de sub dominaţia audio-vizualului şi orientat 

spre atmosfera liniştitoare, tainică a cărţilor, ajutat să descopere valoarea gestului de a se împrieteni cu o 

poveste, cu un personaj. Prin proiectele realizate școala dorește să repună în drepturi „cartea”, „biblioteca” și 

”librăria”, să le aducă în atenţia copiilor şi părinţilor, să contribuie la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o 

relaxare, un izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! 

Și atunci, cartea le va vorbi copiilor!... După cum observa marele scriitor Tudor Arghezi „O jucărie 

precum este cuvântul, mai pe măsura spiritului copilăriei, inventiv, dinamic şi scormonitor nici că se poate 

afla”. Lucrurile aflate din cărţi îi îmbogăţesc mintea şi sufletul, îl ajută să se înţeleagă pe sine şi pe ceilalţi. 

Una dintre activitățile propuse s-a desfășurat sub titlul ”Dăruiește o carte!” și a adus laolaltă cadre 

didactice și elevi din cadrul Colegiului Național ”George Barițiu” și a Liceului Teoretic ”Eugen Pora”.  

Activitatea a fost proiectată într-un context specific, cel al Sfântului Nicolae, pentru ca elevii să fie 

sensibilizaţi şi motivaţi de ideea de a dărui şi de a ajuta în mod necondiţionat. Ei au reușit să simtă spiritul 

generozităţii şi al altruismului într-o manieră ludică, apropiată nivelului lor de vârstă. În acelaşi timp, acest 

parteneriat educativ a contribuit la adâncirea şi completarea procesului de  învăţământ, la dezvoltarea 

înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului. De asemeni, elevii 

Colegiului Național ”George Barițiu” au avut ocazia să împărtășească elevilor Liceului Teoretic ”Eugen Pora” 

dragostea lor pentru lectură și plăcerea timpului petrecut în lumea cărților. L-au prezentat colegilor pe prietenul 

lor, Splat, un personaj tare hazliu și poznaș, creionat cu mult umor de către autorul Rob Scotton. 

Dintre momentele activității desfășurată în parteneriat amintesc aici: expoziție de semne de carte, 

puzzle ”Ghetuțele lui Moș Nicolae”, recitare de poezie (”Ghetele”, ”Sfântul Nicolae”), interpretare de cântece 

(”Cărticica mea”, ”Ghetuțele”), împărtășire de gânduri, idei (Ce reprezintă cartea pentru mine?), lectura 

învățătoarei (”Crăciun fericit, Splat!”). În ultima parte a activității copiii au avut ocazia să-și dăruiască semne 

de carte și cărți, îndemnându-se astfel la lectură unii pe ceilalți. 

Se creionează astfel, treptat, portretul iubitorului de carte, portet în care elevii să se regăsească. Un 

prieten al cărții deține ochi cu care observă indicii esențiale în texte și în imagini; gură cu care citește expresiv 

textele și cu care dă de veste celorlalți despre ceea ce a citit; mâini cu care îngrijește cărțile, le răsfoiește, le 

împrumută prietenilor; minte curioasă care îl ajută să analizeze ceea ce citește; urechi cu care aude poveștile 

http://www.carteadelaora5.ro/7-carti-care-au-schimbat-istoria-lumii/
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și cu care aude părerile celorlați cititori despre ceea ce ei au citit; imaginație bogată și, nu în ultimul rând, o 

inimă mare cu care simte textile parcurse. 

Așadar, astăzi, mai mult ca oricând, este datoria familiei și a şcolii să deschidă uşa    fermecată a 

lumii cărţilor cu poveşti şi poezii. Cartea trebuie să devină prietena copilului încă de la cea mai fragedă vârstă.  

Ea îl ajută să parcurgă căile cunoaşterii, de la concret la abstract, de la intuiţie la reprezentare şi fantezie. Cu 

ajutorul ei, copilul intră în posesia numeroaselor instrumente care îi pot satisface dorinţa de a descoperi 

realitatea înconjurătoare, cartea însăşi fiind o lume! 

.  
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                                                       Misiunea morală, voluntariatul 

Modan Octavia 

 Liceul Tehnologic,,,Danubius”Corabia, jud OLT 

 

          Arta este în general mijlocul prin care oamenii percep frumosul. 

 Percepând frumosul în dorința lor de a a-și satisface laturile sufletului, fiecare om poate fi influențat pozitiv 

sau negativ  

 Literatura prin  temele sale este o sursă inepiuizabilă de influență asupra celor care citesc. 

 Prin operele literare oamenii pot fi motivați sa săvârșească fapte bune sau pot  fi instigați la evenimente 

negative, având în vedre că în timpul lecturii citirorul se identifică cu personajele copiind de cele mai multe 

ori attitudinea acestora despre viață. 

 Prin literatură putem învăța respectul față de om , intrajutorarea, dragostea de lume și de ceilalți în 

comparație cu atitudinea egoistă. 

 Cum literatura pleacă de la elemente reale deși este un produs al imaginației se poate observa  mai multă 

insensibilitate și indiferență decât dăruire și toleranță, stări justificate având în vedere instinctele de 

autoconservare  ale ființei umane. 

 Voluntariatul presupune valorificarea unor resurse fără niciun beneficiu material, oferindu-ți cea mai mare 

lecție de viață.. În primul rând voluntariatul înseamnă dăruire, iar a dărui înseamnă de cele mai multe ori să 

primești. 

În literatură apar idei moralizatore care îndeamnă la o viață curată sub auspiciile legilor morale. condamnând 

faptele imorale.Singurele emoții care sunt încercate în desfășurarea acțiunii de voluntarit sunt doar pozitive. 

 Dezvoltarea personală poate avea ca bază acțiunile de voluntariat. Aceste acțiuni te formează ca om, ca bun 

creștin și nu în ultimul rând ca profesionist. 

 Relația dintre om , cultură , și literatură„ este indestructibilă.Cultura în care trăiești îți ierarhizează valorile și 

iți stabilește condițiile succesului social. 

Ca sa se integreze și să evolueze, omul trebuie, să fie util. 

 Ca om în în devenire, trebuie să înțelegi să îți cultivi calitățile  de dăruire și empatie. Faptele bune  sunt 

faptele care de defines și prin care ceilalți pot să perceapă altfel realitatea. 

Copiilor trebuie să li se ofere exemple de bune practice prin iparticiparea la activități extrașcolare cu teme 

adecvate. O faptă bună venită din sufletul unui adult va avea răsunet în sufletul copilului și-i va marca  

dezvoltarea morală și socială.
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Dezvoltarea emoțională a copiilor în era digitală 

 

Prof înv. primar Ghera Alexandra 

Școala Gimnazială nr 115, București 

 

 

Trăim în secolul vitezei... În ziua de astăzi, tehnologia face parte din viața noastră de zi cu zi, avansând 

într-un ritm amețitor. 

Acest an școlar ne-a pus pe noi, cadrele didactice, în fața unui fapt fără precedent, a unei uriașe 

provocări – aceea de a desfășura procesul de predare-învățare în mediul virtual, respectiv on line. Așadar am 

învățat din mers să utilizăm diverse platforme și aplicații, pe care să le subordonăm, astfel încât să realizăm 

cursuri interesante, atractive, pentru a încerca să suplinim comunicarea și schimbul de energie și emoție care 

au loc loc la întâlnirile față în față. 

Copiii secolului 21 sunt înconjuraţi de mijloacele electronice care le ocupă o mare parte din timp. Era 

digitală a adus cu sine nativii digitali, iar e-mailul este deja de domeniul trecutului. Această realitate cotidiană 

în permanentă transformare solicită copiilor flexibilitate şi adaptabilitate. Realităţile pieţei muncii vor solicita 

viitorilor cetăţeni o dezvoltare socio-emoţională adecvată. 

Consider ca preșcolarii, școlarii mici, precum și adolescenții sunt foarte expuși pericolelor de pe 

internet. Copiii petrec foarte mult timp în fața calculatorului, pe  diferite site-uri de socializare, accesând pagini 

cu conținut mai puțin adecvat vârstei acestora sau jucând tot felul de jocuri.  

Tot mai mulți copii sau tineri sunt victime ale fenomenelor de cyberbullying sau sexting. Din dorința 

de a fi la modă pe internet, tinerii publică fotografii, videoclipuri și alte date cu conținut personal, iar agresorii 

profită de naivitatea acestora.  

De la vârste fragede, atenția cade pe plasticitate, proprietatea creierului de a se modifica structural și 

funcțional în funcție de experiențele avute cu mediul înconjurător, pentru a face față noilor provocări și 

așteptări. Pentru copii, experiențele online le vor forma modul de gândire și vor întări diferite conexiuni 

neuronale, în detrimentul altora. Poate nu își vor aminti anumite cantități de informații, însă vor ști cum să le 

găsească, lucru chiar mai important pentru ei. De asemenea, ei învață, de când sunt mici, prin imitare și 

modelare ceea ce văd la părinți, profesori și colegi.  

Consider că părinții, profesorii sau consilierul școlar ar trebui să poarte frecvent discuții cu copiii și 

adolescenții, să identifice semnele care ar putea indica faptul că un individ are anumite probleme și să găsească 

soluții pentru a ameliora sau rezolva aceste probleme. În rândul celor mici, se pot instala programe de control 

parental, astfel încât părinții să poata urmări îndeaproape activitatea online a copiilor. 

Educaţia nu trebuie să ignore această realitate, ci din contră, să îi facă pe copii capabili să profite cât 

mai mult de puterea tehnologiei, transformând-o din scop în mijloc al dezvoltării personale.  Pentru atingerea 

acestor deziderate, copiii pot beneficia de mijloacele electronice în educaţie, nu doar pasiv ci mai ales activ, 

căutând, experimentând şi fiind creatori de conținut! 

       Tehnologiile IT oferă diverse mijloace didactice ultra-moderne: crearea unor poveşti digitale cu implicarea 

copiilor (aplicaţia storymaker), realizarea hărţilor conceptuale (aplicaţia kidspiration), crearea de jocuri 

educative (aplicaţia kodu), folosirea platformelor de comunicare şi socializare (facebook, skype, blog), s.a. La 

acestea se adaugă altele deja cunoscute: motoarele de căutare a informaţiilor (google), platformele de 

comunicare (yahoo), crearea de materiale multimedia şi filmuleţe educative (power point, flash), etc. 

Folosindu-și curiozitatea și dorința de explorare, copiii accesează foarte ușor diverse spații online, 

uneori foarte potrivite pentru ei și care pot avea un efect benefic pentru dezvoltarea abilităților. Alteori însă, 

poate neintenționat, ajung să întâlnească pagini sau persoane care îi fac să se simtă speriați, triști, rușinați sau 

vinovați. 

Desigur, aceste situații neplăcute întâlnite online sunt doar reprezentări ale societății noastre și devine evident, 

poate mai mult decât oricând, că Internetul este o manifestare complexă a modului în care suntem 

interconectați. Internetul este co-creația noastră, a tuturor utilizatorilor, însă fiecare dintre noi avem puțin 

control asupra a ceea ce aduce altă persoană în această vastă rețea publică. 
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Acest tip de experiențe timpurii, care nu sunt neapărat ceea ce părinții sau dascălii ar alege pentru 

copii, fac totuși parte din viață. Suntem conștienți că nu este deloc ușor pentru un adult să realizeze că nu poate 

proteja în permanență copiii, că nu îi poate feri de ceea ce este neplăcut și greu pentru ei și, desigur, că nu 

poate să trăiască emoțiile grele în locul lor. Acestă conștientizare cauzează o stare de neputință care poate 

determina uneori exagerarea pericolele existente. 

Un rol esențial îl joacă modul în care sunt puse limitele de către părinți sau de persoanele care sunt în 

preajma copiilor. Este definitorie atitudinea și încrederea adulților cu privire la Internet pentru a putea să pună 

aceste limite cu consecvență, fermitate și blândețe pentru a asigura siguranța micuților. Pe termen lung, acestea 

contribuie la modul în care copilul se va raporta la tehnologie și vor deveni principii care îi vor servi să aleagă 

într-un mod mai conștient cum folosește o astfel de resursă. 

Componenta socială a Internetului este cea mai des menționată de către copii și tineri ca fiind 

importantă pentru ei. Nevoia de conectare cu persoane care împărtășesc aceleași experiențe, interese, pasiuni 

sau curiozități, este o nevoie profund umană. Cu cât copilul crește și se apropie de preadolescență, contactul 

social devine mai important pentru el iar familia nu mai este principalul punct de interes, ci mai degrabă acesția 

investesc și valorizează relațiile cu colegii și prietenii.  

În cazul în care contextele din familie, de la școală sau chiar din grupurile de prieteni nu oferă un 

spațiu de înțelegere și suport, prietenii online devin foarte importanți pentru tineri. În cele mai multe situaţii, 

experienţele sunt unele plăcute însă pot exista şi situaţii în care încrederea este acordată unor persoane 

nepotrivite şi pot excalada în situaţii de tipul cyberbullying, ademenire, sexting sau trafic de persoane. 

Consumul echilibrat de tehnologie este în regulă, problema apărând atunci cand o utilizăm ca 

înlocuitor pentru alte nevoi în dezvoltarea copiilor, atunci când folosim social media, accesul la televizor, 

tableta, telefon pentru a recompensa copilul sau pentru a înlocui timpul petrecut fizic, față în față. Astfel, un 

consum exagerat devine o agresiune asupra copiilor. 

Rolul nostru, atât ca indivizi, cât și ca societate și comunitate este de a conștientiza atât impactul 

pozitiv, cât și cel negativ al tehnologiei, precum și cât și ce este în responsabilitatea noastră. Și mai apoi de a 

acționa și susține un consum echilibrat și a le oferi copiilor o viață în care tehnologia există, este necesară, dar 

nu se află pe primul plan în dezvoltarea lor. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

675  

Să învățăm să fim mai buni prin activități de voluntariat 

 

                                         Prof. Orszari Luminița Gianina 

Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu- Roșu 

 

     De-a lungul timpului, au existat multe fraze care au stat în picioare în faţa timpului tocmai datorită 

mesajului puternic pe care l-au avut de transmis. Să nu uităm de nemuritorul Gandhi care a rostit: „Fii 

schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”. 

 Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Până acum, pentru români, 

voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun caz voluntar, fără beneficii. Nici măcar 

satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu totul și cu totul 

altă semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, făcută în folosul altor oameni, cât și 

al tău ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și profesională. Treptat, s-a ajuns ca și în 

România, voluntariatul să capete această accepțiune 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.   

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul,  la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

                   Este clar că această activitate non-profit,  nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să 

te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. Pentru a înțelege mai bine sensul 

cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o 

întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările 

lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie 

inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere  

    Noi, cadrele didactice avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine 

din punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere 

bunătate celor din jur.Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, 

respectul, credinţa, bunătatea.Fără ele nu există nimic. Un proverb albanez spune:”De la omul bun niciodată 

nu vezi rele”.         

                Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, 

există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să 

nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm ceva  de la ei, 

mai ales de la copii.     

              În foarte multe școli din zonele defavorizate, din  România, sunt foarte mulți copiii, care trăiesc  

într-o sărăcie lucie în familie, dar se bucură pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor nu ştiu facă. 

Fiecare copil e preţios, special, chiar dacă diferă ca aspect sau comportament . Faptul că există, încă astfel de 

copii, ne face pe noi mai sensibili, mai buni, mai toleranţi. Ar trebui să ne bucurăm mai mult de ceea ce avem 

, să privim cu alţi ochi lumea. Câteodată trebuie să ne uităm mai bine și să realizăm că aceşti copii sunt 

nevinovaţi și  ne oferă modele de viaţă, oferindu- ne necondiţionat iubire şi merită trataţi cu respect.   În 

acest sens, acţiunile voluntare pot ajuta foarte mult. Voluntariatul îi ajută pe oameni să simtă că fac o 
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diferenţă , că au puterea să schimbe lucrurile în bine. Consiliul Naţional al Voluntariatului defineste 

voluntariatul astfel:”Voluntariatul  este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, 

în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială”.  

                 Mai bine de o sută de milioane de europeni sunt implicaţi în activităţi de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate şi prin aceasta aduc o contribuţie în societate. În America sau Marea Britanie este o parte 

importantă din modul de viaţă. Multe şcoli le cer elevilor să aibă un număr de ore de voluntariat.    

                Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor , în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să 

susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în 

voluntariate  tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă 

altruism, empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane să se 

realizeze  şi să-şi găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă experienţă, 

se poate exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Toţi avem cel puţin un 

lucru la care ne pricepem suficient de bine, aşadar toţi avem ceva de spus în folosul unei persoane care are 

nevoie de ajutor , în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim. Important este să ne dorim acest 

lucru şi s-o facem din tot sufletul. Ceea ce trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă 

o contribuţie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Aşa cum am spus, important este să ne dorim!     

               Chiar dacă sunt foarte mici , încă din clasa pregătitoare,  copiii de la școală învaţă în cadrul orelor 

de Dezvoltare personală să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup,să trăiască în relaţiile cu cei 

din jur stări afective,pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, adevărul şi 

frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.   

             Se spune că ce faci pentru alţii s-ar putea să rămână, de aceea cred că ar fi foarte frumos să ne unim 

şi să facem mai multe pentru alţii. „De unde dai, Dumnezeu, îţi dă!”.     

           La nivelul școlii noastre am organizat mai multe acțiuni de voluntariat . Prin aceste acțiuni realizate  

împreună cu elevii și părinții școlii noastre am adus bucurie atât  bătrănilor din  azilul de bătrâni de la noi din 

oraș, cât și copiilor defavorizați din localitate.  

 În toamna anului trecut am organizat un târg de toamnă. Toate fondurile obținute de la acest târg au 

fost investite în haine, rechizite și jucării pentru copiii care provin din medii defavorizate, iar bătrânilor de la 

azilul de bătrâni  le-am dus produse alimentare  conservate pentru iarnă și produse de patiserie făcute de 

copii împreună cu părinții lor.  De asemenea înainte de Paște și Crăciun copiii  care au dorit,  au donat câte o 

jucărie pentru semenii lor mai necăjiți aducând astfel zămbete pe chipurile acestora. 

 Voluntariatul este un proces necesar de autocunoaştere şi o investiţie cu valoare mare adăugată. 

Experienţele pe care le acumulăm ca voluntari pot face diferenţa între succes şi eşec în carieră. De asemenea, 

oamenii pe care îi întâlnim făcând voluntariat sunt foarte importanţi, deoarece sunt persoane cu valori similare 

şi pot deveni într-un viitor apropiat clienţi, parteneri şi de ce nu, prieteni pe viaţă. 

 „Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie 

pe care a cunoscut-o vreodată omenirea.” (President John F. Kennedy) 
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CREATIVITATEA ŞI INOVAŢIA – in realizarea CDŞ-urilor 

PREMISE ALE PERFORMANŢEI ÎN EDUCAŢIE 

 

Profesor Baston Gabriela 

 Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Galaţi 

 

  În contextul actual, al schimbărilor rapide, al competiţiei acerbe şi accelerate care ne influenţează viaţa, ne 

dinamizează mediul, ne impune noi determinări, ne provoacă la o regândire a sistemelor şi a structurilor 

economice şi sociale, dintre identitatea naţională şi globalizare, se fac eforturi de adaptare a societăţii la 

exigenţele lumii de mâine. Trăim într-o lume bazată pe competiţie şi eficenţă, a cărei forţă rezidă în cunoaştere. 

În cadrul competiţiei globale, Uniunea Europeană şi a propus ca scop cardinal crearea unei societăţii bazate pe 

cunoaştere. Un element fundamental îl contituie creativitatea. Astăzi mai mult decât oricând, creativitatea 

reprezintă o condiţie fundamentală a calităţii educaţiei, una dintre premisele esenţiale ale performanţei. 

Creativitatea este acea caracteristică a gândirii care foloseşte inventiv experienţa şi cunoştinţele acumulate, 

oferind soluţii şi idei originale. Ea face posibilă crearea de produse reale sau pur mintale, constituind un progres 

în planul social. Componenta principală a creativităţii o constituie imaginaţia, dar creaţia de valoare reală mai 

presupune şi o motivaţie, dorinţa de a realiza ceva nou, ceva deosebit. Şi cum noutatea, azi, nu se obţine cu 

uşurinţă, o altă componentă este voinţa , perseverenţa în a face numeroase încercări şi verificări. 

Gândirea creatoare este deosebit de complexă şi are la bază o serie de factori care-i permit combinările, 

transformările, implicările, relaţiile, identificările sau evaluările. Pe lângă coeficentul de inteligenţă, un rol 

important în creativitate, îl au: ereditatea, capacităţile intelectuale, aptitudinile, caracterul, mediul socio-

cultural, efortul susţinut de pregătire şi investigaţie. Cultivarea gândirii inovatoare a devenit o sarcină 

importantă a şcolilor contemporane. Stimularea creativităţii tinerilor se poate realiza printr-o susţinută şi 

elevată pregătire teoretică şi practică; dinamizarea iniţiativei şi muncii independente, a spiritului critic 

ştiinţific; dinamizarea activităţii de documentare şi experimentare independentă; receptivitatea faţă de nou; 

pasiune pentru ştiinţă în concordanţă cu aptitudinile fiecăruia. Deosebit de importantă este atitudinea 

profesorului, relaţia sa cu elevii. Aceasta implică schimbări importante, atât în mentalitatea profesorilor, cât şi 

ceea ce priveşte metodele de educare şi instruire. În primul rând, trebuie schimbat climatul, pentru a elimina 

blocajele culturale şi emotive, puternice în şcoala din trecut. Se cer relaţii distinse, democratice, între elevi şi 

profesori, ceea ce nu înseamnă a coborî statutul social a celor din urmă, apoi, modul de predare trebuie să 

solicite participarea, iniţiativa elevilor – e vorba de acele metode active, din păcate prea puţin utilizate în şcoala 

românească. 

Creativitatea este motorul inovării şi factorul cheie al dezvoltării personale, ocupaţionale, antreprenoriale şi 

sociale şi al bunăstării tuturor indivizilor în societate. Europa ”trebuie să-şi consolideze capacitatea de 

creativitate şi inovare din motive sociale şi economice pentru a răspunde în mod eficent la dezvoltarea 

societăţii şi  pentru a răspunde în mod eficient la dezvoltarea societăţii bazată pe cunoaştere: capacitatea 

inovatoare este strâns legată de creativitatea ca însuşire personală şi pentru a fi valorificată la maximum, trebuie 

difuzată pe scară largă în rândul populaţiei”. 

Obiectivul specific este de a sublinia, printre altele, următorii factori care pot contribui la promovarea 

creativităţii si capacităţii de inovare: 

(a) Crearea unui mediu favorabil inovării şi adaptabilităţii într-o lume aflată în continuă schimbare; trebuie 

luate în considerare toate formele de inovare, inclusiv pe plan social şi antreprenorial; 

(b) Evidenţierea deschiderii spre diversitate culturală drept mijloc de încurajare a comunicării interculturale şi 

promovarea unei mai strânse legături între arte, precum şi cu şcolile şi universităţile; 
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(c) Stimularea sensibilităţii estetice, dezvoltării emoţionale, gândirii creative şi intuiţiei la toţi copii la vârsta 

cea mai fragedă, inclusiv în învăţământul preşcolar; 

(d) Sensibilizarea în privinţa importanţei creativităţii, a inovării şi a spiritului antreprenorial pentru dezvoltarea 

personală, precum şi pentru creşterea economică şi ocuparea forţei de muncă, precum şi încurajarea unei 

mentalităţi antreprenoriale, în special în rândul tinerilor, prin cooperarea cu mediul de afaceri; 

(e) Promovarea educării în domeniile matematic, ştiinţific şi tehnologic a aptitudinilor de bază şi avansate 

favorabile inovării tehnologice; 

(f) Încurajarea deschiderii de către schimbare, creativitate şi rezolvarea problemelor în competenţe favorabile 

inovării, care se pot aplica unei varietăţi de contexte profesionale şi sociale; 

(g) Lărgirea accesului la o serie de forme creative de exprimare atât prin intermediul învăţământului formal 

cât şi prin activităţii neformale şi informale pentru tineret; 

(h) Sensibilizarea publicului, atât în interiorul, cât şi în exteriorul pieţei muncii, în ceea ce priveşte importanţa 

creativităţii, a cunoaşterii şi a flexibilităţii într-o epocă a schimbărilor tehnologice şi a integrării globale rapide 

pentru o viaţă prosperă şi satisfacătoare precum şi oferirea mijloacelor care să permită cetăţenilor să-şi 

îmbunătăţească oportunităţile de angajare în toate domeniile în care creativitatea şi capacitatea de inovare joacă 

un rol important; 

(i) Promovarea designului drept activitate creativă care contribuie în mod semnificativ la inovarea precum şi 

la dobândirea de aptitudini de gestionare a inovării şi a designului, inclusiv noţiunii de bază în materie de 

protecţie a proprietăţii intelecuale; 

(j) Dezvoltarea creativităţii şi a capacităţii inovatoare în organizaţiile private şi publice prin formare şi 

încurajarea acestora de a utiliza mai bine potenţialul creativ atât al angajaţilor, cât şi al clienţilor. 

Măsurile care trebuie luate pentru a se atinge obiectivele stabilite mai sus includ următoarele activităţi realizate, 

naţional, regional sau local: 

(a) Conferinţe, evenimente şi initiative de promovare a dezbaterii şi de sensibilizare în privinţa importanţei 

creativităţii de inovare; 

(b) Campanii de informare si promovare pentru a difuza mesajele-cheie; 

(c) Identificarea de exemple de bune practici şi difuzarea de informaţii privind promovarea creativităţii de 

inovare; 

(d) Relizarea de sondaje şi studii la nivel comunitar sau naţional. 

În concluzie, ca premise ale performanţelor în învăţământ, creativitatea şi capacitatea de inovare au un rol 

important, iar obiectivele pe care şcoala contemporană ar trebui să le aibă în vedere, pot fi următoarele: 

-Să sprijine toate formele de creativitate printre care cea artistică, în cadrul programelor şcolare aferente 

ciclurilor de învăţământ preşcolar, primar, gimnazial şi vocaţional; 

-Să creeze un context care să permită tinerilor să dobândească competenţe de exprimare a propriei personalităţi, 

necesare de-a lungul vieţii; 

-Să promoveze diveritatea culturală ca sursă a creativităţii şi inovatiei; 

-Să încurajeze utilizarea TIC ca modalitate de exprimare creativă a propriei personalităţi; 

-Să contribuie la formarea unui spirit antreprenorial mai pregnant; 

-Să sensibilizeze linia publică cu privire la perceperea inovaţiei drept modalitate de promovare a dezvoltării 

durabile; 

-Să aducă în atenţia publicului strategiile regionale şi locale bazate pe creativitate şi inovaţie. 
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”Excelenţa şi competenţele esenţiale, în special cele legate de antreprenoriat, creativitate şi tehnicile de 

învăţare dezvoltate în toate sistemele şi la toate nivelurile de educaţie şi de formare. Atât şcolile cât şi 

învăţământul şi formarea profesională deţin o contribuţie majoră la facilitarea procesului de inovare. 

Învăţământul şi formarea profesională de înaltă calitate, de exemplu, pot contribui la favorizarea inovării la 

locul de munca. Se pot face multe pentru educarea spiritului creativ în şcoală, apare necesitatea modificării 

modului de gândire şi a stilului de lucru în clasă, cristalizat în secole de învăţământ tradiţional, prea puţin 

preocupat de această latură a personalităţii elevului, care capătă în zilele noastre o valoare din ce în ce mai 

însemnată. 
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Relevanţa valorilor în educaţie (în şcoală şi societate): toleranţa (la diversitate, respectul faţă 

de diversitate) şi întrajutorarea 
 

ILIEȘ NASTASIA 

SCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 CRISTOLȚ, SĂLAJ 

 

 

                 Conform dex ,,toleranță” înseamnă atitudine îngăduitoare; îngăduință, indulgență, iar întrajutorare  

înseamnă ajutorare reciprocă între persoane, țări, instituții  (dexonline.ro) 

               În mediul școlar, cuvântul ,,toleranță” înseamnă acceptarea elevului indiferent de mediul din care 

provine, indiferen dacă e dezvoltat normal sau are o deficiență, dizabilitate, indiferent dacă provine din mediul 

urban sau rural, indiferent dacă este din mediul apropiat școlii sau dacă fregventează școala venind din medii 

izolate, greu accesibile. 

               În primul rând să vorbeşti despre toleranță este o temă interesantă şi, cu siguranță, foarte actuală. În 

opinia mea, toleranța implică dragoste, respect şi considerație față de cel de lângă noi indiferent dacă este 

dezvoltat normal sau are deficiențe de diferită natură , înseamnă să respectăm libertatea altuia, să respectăm 

modul altuia de gândire şi de comportare decentă, să respectăm opiniilor sale (politice, religioase, culturale, 

de limbă etc.) 

                 A fi tolerant este o calitate care se dobândeşte prin educație şi cultură. În societatea actuală, 

comunitățile tind să fie din ce în ce mai eterogene, iar toleranța pare să fie singura atitudine care ne ajută să 

eliminăm sursele de ură şi neînțelegere, să trăim în armonie cu ceilalți şi cu noi înşine. Toleranța este respectul, 

acceptarea şi aprecierea bogăției şi diversității culturilor lumii noastre, felurilor noastre de expresie şi 

manierelor de exprimare a calității noastre de oameni, ființe superioare.. 

                Astfel, în ultimi15 ani, în învățămantul de masă se integrează și elevii  cu cerințe speciale, elevi care 

s-au reîntors din străinătate, copii care vin din medii izolate sau din medii sociale precare, copii care au ambii 

părinți sau copii ce aparțin familiilor monoparentale, copii care au ce manca și îmbrăca și copii care vin la 

școală flămânzi și cu haine sărăcăcioase, dar curate.  Provenind din medii atât de diferite, în primul rând  noi 

cadrele didactice trebuie să-i învățăm atât părinții reticenți cât și elevi că legea educației prevede dreptul la 

educație al tuturor copiilor, indiferent de clasa social din care fac parte, de problemele de sănătate sau de limba 

care o vorbesc în familie. 

          În al doilea rând, pentru ai învăța pe elevi să fie toleranți este nevoie să se evidențieze ceea ce fiecare 

elev are mai bun, că fiecare este important și că trebuie ajutat atunci câd întâmpină dificultăți. Modul nostru, 

al cadrelor didactice, de organizare a lecțiilor, de creare a climatului propice, prin care fiecare elev să arate 

celorlalți că și el este important, că și el are calități alături de defecte, îi va face pe ceilalți să-l respecte pentru 

ceea ce este. Vor înțelege că toți suntem diferiți, că fiecare individ are calități și lipsuri indiferent de mediul 

din care provine sau de starea sa de sănătate. 

            Elevii, odată ce vor înțelege, că fiecare coleg din clasă este unic, că are calități și lipsuri, îl vor accepta, 

și îl vor ajuta când nu va înțelege la o anumită disciplină și-l vor integra în grup. 

             Pentru dezvoltarea atitudinii de a fi tolerant este foarte important să utilizăm în cadrul lecțiilor metode 

interactive de grup, prin care elevii sunt nevoiți să colaboreze, să se ajute între ei pentru realizarea produsului 

finit. Prin activități în care sunt implicați toți elevii îi obișnuim să aprecieze diferenţele, să creeze punţi peste 

distanţele culturale, să respingă stereotipurile injuste, să descopere elementele comune şi să creeze noi legături.  

              Un alt punct de vedere ar fi să-i învățăm pe elevi că toleranţă înseamnă să-i acceptăm pe oameni aşa 

cum sunt însă  să nu  le acceptăm comportamentele negative. Prin exemple din viața de zi cu zi, să-i învățăm, 

că toleranţa înseamnă să-i tratăm pe ceilalţi aşa cum ne-ar plăcea să fim noi trataţi,  că oferirea de ajutor celui 

aflat în impas este ceva nobil, și că va primi, la rândul lui, ajutor când va avea nevoie. 
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               În concluzie toleranţa e o valoare comportamentală recomandabilă deoarece  lumea este imperfect, 

iar toleranța e o virtute care poate stopa confictele. Întrajutorarea ne face să fim mai buni unii cu alții, să ne 

acceptăm pentru a trece peste greutățile vieții. 

              Învățându-i pe elevi acestea, vor trece mai ușor prin obstacolele vieții, nu vor cădea ușor în depresie, 

ci vor cere și vor acorda ajutor, vor fi mai toleranți și, cred eu, mai fericiți. 

 

            Exemplu de lecție: 

      Pentru învățarea toleranței și ajutorării am recurs la activități pe echipe la primele ore de curs. 

Eu am în clasă elevi ce vin de la depărtare mare (6-7 km), iar iarna întârzie aproape 30 de minute. 

 La început am observant că elevii care particiau la întreaga oră nu-i acceptau pe colegii lor 

care întârziau din motive bine întemeiate. Cunoscându-i foarte bine pe fiecare elev în parte, le cunoșteam 

disciplinele la care excelează și am început să formez echipe din care să facă parte și elevii care întârziau la 

prima ora de curs. 

Ex.  La ora de matematică, lecția ,,Corpuri geometrice”, i-am grupat astfel: 

            Prima echipă ,,Scriitorii” – au avut de creat un cvintet pornind de la cuvântul,, Cub” 

Am ales în echipa aceasta un elev care avea talent la creerea poeziilor, elev care locuia la 7 km de școală. 

             Din a doua echipă ,,Desenatorii”- au avut de desenat pe o foaie A4 de pătrățele, un cub și un cuboid. 

Am ales în echipa aceasta un elev care știa desena corpurile geometrice foarte corect. 

              A treia echipă ,,Matematicienii” au avut de rezolvat o problemă în care trebuia calculat perimetrului 

unui dreptunghi, iar în echipă am ales elevi care nu excelau la matematică la care am adăugat u elev navetist, 

foarte bun la matematică. 

              Echipa a patra ,,Constructorii” au avut de construit corpuri geometrice din scobitori și plastilină. În 

această echipă am ales elevi foarte buni la calcul matematică și la Limba și literatura română, dar care se 

descurcau greu la abilitățile practice. Între aceștia am ales și un elev cu rezultate modeste la învățătură, dar 

care   lucra la abilități practice cu multă migală și făcea obiecte minunate. 

              Fiecare echipă, si-a dat seama că elevii care au întârziat la școală din cauza distanței pot să ajute la 

rezolvarea unor sarcini/ lucrări. Au comunicat, au ajutat și împreună fiecare echipă și-a dus sarcina la bun 

sfâșit. 

 

              Activități asemănătoare am lucrat și la Științe sau la Limba și literature română. 

După 4-5 activități asemănătoare am observat, că elevii singuri își luau în echipă, colegi pe care la început i-

au respins.  

         Activitățile de voluntariat au contribuit și ele la înțelegerea importanței ajutorului dat pentru copiii fară 

părinți.  Am propus ajutorarea copiilor de la casa de copii din orașul Jibou. Am adunat hăine pentru copii, 

copiii au adus jucării, am cumpărat dulciuri din fonduri proprii, am confecționat felicitări și globulețe, iar cu 4 

zile înainte de vacanța de iarnă am mes împreună la casa de copii și am împărțit cadouri. 

           Elevii mei au înțeles cât este de important să ne ajutăm între noi, dar și cât de important este să-i ajutăm 

pe cei oropsiti de soartă. 

 Activitățile extrașcolare (întrecerile sportive, excursiile, programele artistice) contribuie la 

formarea atitudinii de toleranță si ajutorare. 

 

 

  

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

682  

VOLUNTARIATUL –POARTA SPRE FERICIRE 

Bota Ramona Carmen 

Colegiul Tehnic,Ioan Ciordaș 

 

             Consider că activitatea de voluntariat este foarte imporantă deoarece reprezintă grija pentru aproapele 

nostru,grijă care a fost propovăduită însuși de Hristos când a zis: „Căci am fost flămând și Mi-aţi dat de mâncat; 

Mi-a fost sete și Mi-aţi dat de băut; am fost străin și M-aţi primit; am fost gol și M-aţi îmbrăcat; am fost bolnav 

și aţi venit să Mă vedeţi; am fost în temniţă și aţi venit pe la Mine.”Hristos ne învață că ajutându-i pe cei care 

au nevoie de ajutorul nostru material sau spiritual și făcând binele dobândim fericirea nu doar în viața acesta 

trecătoare ci și în cea veșnică:” Adevărat vă spun că, ori de câte ori aţi făcut aceste lucruri unuia din acești 

foarte neînsemnaţi fraţi ai Mei, Mie Mi le-aţi făcut.’’ 

             Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism.  Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută 

efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, 

respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit 

civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la 

această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până 

la final.În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când 

al celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de 

voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. 

Societatea civilă olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și 

rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar 

în acest sens.  La noi în țară voluntariatul a pătruns prin asociații non-guvernamentale abia în anul 1990.                        

            Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.   În timp ce unii participă cu interes la actiunile de voluntariat, altii nu fac 

voluntariat. Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei să 

susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică în 

voluntariate  tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă altruism, 

empatie şi implicare în viaţa comunităţii. 

          În comunitatea în care trăiesc ,localitatea Beiuș,județul Bihor a luat ființă în 1995 societatea Habitat for 

humanity,societate de voluntariat asociatie creştin-ecumenică non-profit care construieşte locuinţe pentru cei 

defavorizaţi.  Din 1995 au inceput constructiile  caselor in santierul habitat cu participare nationala si 

internationala de voluntari -politicieni,preoti,elevi,profesori,medici,asistente sportivi..care au ajutat de-a lungul 

anilor la construirea de case simple decente si accessibile ca pret pentru oameni în nevoie.De asemenea 

comunitatea ajuta in diferite moduri prin munca fizica,preparare de alimente,asigurare de bunuri.Banii pentru 

construcția caselor provin din donaţii iar munca este facută cu voluntari. 

           Habitat caută sa elimine adăpostirea sărăcăcioasă şi lipsa de adăpost din întreaga lume şi să facă din 

adăpostirea în condiţii decente o mişcare de conştiinţă şi de acţiune. Asociaţia Habitat pentru Umanitate Beiuş 

a renunţat la statutul de afiliere cu Habitat for Humanity Romania şi Habitat for Humanity International şi nu 

mai face parte din reţeua internaţională Habitat for Humanity. Organizaţia din Beiuş îşi continuă activitatea sub 

noul nume „Casă Dragă Casă”.La ridicarea caselor participă persoane din întreaga comunitate 

profesori,elevi,polițiști,preoți dar și persoane venite din alte țări pentru a participa la acțiuni de voluntariat. 

          Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni. 

 

 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Solidaritate
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PROCESELE, STĂRILE AFECTIVE ȘI MOTIVAȚIONALE ÎN INVĂȚARE 

-STUDIU DE SPECIALITATE – 

 

Prof.înv.primar Mihai Cornelia 

Școala Gimnazială Berești-Tazlău 

Procesele și stările afective și motivaționale constituie condiții intern-subiective de susținere 

energetică a acivității de învățare. 

Refectând nu doar obiectul sau subiectul, ci relatia între obiect și subiect, concordanța sau discordanța între 

calitățile obiectelor, fenomenelor, trebuințele și nevoile subiectului,ele se dezvoltă în sensul antrenării 

resurselor energetice psiho-nervoase ale organismului și totodată a orientării acestora în direcția asigurarii 

echilibrării cu ambianța. 

Aceste procese și stări psihice constituie o susținere energetică specifică în sensul că ele angajează în 

mecanismele lor neurofunțtionale o constelație de instanțe subcorticale și corticale.Ele asigură controlul și 

reglarea superioară în acord cu circumstanțele adaptive. 

Formele superioare ale proceselor afectiv-motivaționale devin constante ale personalității și 

îndeplinesc funcții reglatorii pentru activitățile și manifestările omului. În activitatea instructiv-educatiă toate 

aceste stări și procese sunt amplu implicate și totodată modelate și dezvoltate la nivel superior. 

Prin caracterul său regulator preferențial al activității umane, afectivitatea își pune amprenta și asupra 

calității prestației școlare a elevilor. Activitatea este factorul care mobilizează și susține energetic efortul 

cognitiv și de vointă al elevilor în activitatea de învățare, ca și în îndeplinirea eficientă a tuturor îndatoririlor 

școlare în asamblul lor. 

Modul în care afectivitatea se înseră în îndeplinirea obligațiilor școlare se diferențiază ascendent în 

funcție de particularitățile de vârstă și individuale ale elevilor și mai ales, de lărgirea orizontului de cunoaștere 

și a gradului de formare și dezvoltare a personaliățtii lor. 

Având o puternică rezonanță psihică, afectivitatea reprezintă unul din canalele de receptie optimală a 

influențelor educative. Din practica școlară necondiționata se pot cita numeroase cazuri de elevi cu handicap 

școlar sau comportamental,care au fost recuperați prin intervenții de natură 

afectivă:intelegere,calm,blandețe,încurajare.Toate acestea constituie exigențe profesionale indispensabile 

educatorului de orice nivel. În esență, afectivitatea reflectă,sub forma unor trăiri subiective specifice , relațiile 

omului cu realitatea din perspectiva raportului dintre cerințele sale subiective și condițiile obiective da 

satisfacere a lor. Concordanța dintre cerinte si realitate determină emoții pozitive de plăcere, satisfacție, 

bucurie, în vreme ce discordanța dintre acestea generează emoții negative de neplacere,tristețe. 

Adeseori stările de insatisfacție datorate dezechilibrului dintre dorințele, trebuințele și așteptarile 

noastre și conditiile obiective de satisfacerea lor sunt trăite ca situații frustrante.Trăirile frustrante pot fi 

trecatoare sau se pot croniciza. 

Ca forme de manifestare ,afectivitatea se evidentiază prin: 

-modificari organice 

-conduite emoționale sau comportamente motorii caracteristice 

-trairi subiective specifice. 

În activitatea școlară, expresivitatea emoțională îndeplinește o funcție comunicativă și una de reglare 

a procesului instructiv educativ. Astfel, măiestria pedagogica a profesorului se relevă si prin capacitatea sa de 

a se folosi cu pricepere de expresiile emoționale, cu scopul de a intări forța de sugestie a cunoștințelor predate. 

Pe de alta parte, expresivitatea emoțională pe care o arată elevii în timpul lecției permite profesorului 

să aprecieze gradul de înțelegere a materialului predat, dificultatea lui, stadiul de rezolvare a problemei date 

și, pe aceasta bază, își poate autoregla strategia didactica, în direcția optimizarii ei. Trairea afectivă nu se poate 

reduce la un act de cunoastere și nici nu poate fi înțeleasă ca un simplu ecou al modificărilor organice. Desi 

trăirile emoționale nu sunt procese cognitive propriu-zise, îndeplinesc și o funcție refectorie implicită și 

contribuie astfel la actul cunoașterii. 
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În functie de gradul de complexitate și conștientizare, durată și intensitate, procesele afective se pot 

clasifica în: 

-primare, din grupa cărora fac parte emoțiile sau afectele care sunt stări emoționale ce apar brusc, au 

desfășurare scurtă, intensitate mare și se exprima viu în conduită(furia, mânia, spaima, explozia de 

bucurie).Afectele pot genera acte comportamentale necugetate și regretabile, dar printr-un antrenament 

adecvat emoțiile primare pot fi reprimate, atenuate sau convertite. În activitatea școlară, ca efect al instrucției 

și educației, se elaborează treptat la elevi și un control cortical tot mai eficient al emoțiilor primare. 

-complexe, din categoria cărora fac parte dispozițiile afective și emoțiile. Dispozițiile sunt stări afective relative 

discrete și de intensitate medie care dau o totalitate afectivă activitații psihice pe o perioadă variabilă de timp. 

Dispozițiile afective sunt determinate cauzal. În activitatea școlară dispozițiile afective au un rol deosebit de 

important. In cazul în care au o coloratură pozitivă, ele stimulează actul învățării și formării prin crearea acestei 

"atmosfere degajate" de colaborare și emulație, favorabila activității creatoare. Maiestria profesorului se 

valorifica și prin modul în care știe să inducă la elevii săi dipoziții afective pozitive, proprice învațăturii și 

îndeplinirii sarcinilor școlare în ansamblul lor. Activitațile școlare, prin natura și specificul lor, supun elevii la 

un registru de solicitări emoționale dintre cele mai intinse și variate. De la curiozitate și bucuria cu care micul 

școlar de 6 ani pășește pentru prima dată pragul clasei și până la adolescentul care își faurește idealul de viată 

și încearcă fiorul primei iubiri, se intinde un nesecat izvor de trăiri emoționale. Educatorul poate să se 

folosească constructiv de această diversitate de trăiri emoționale generate de situațiile școlare, să creeze cu 

modele adecvate altele noi și să le pună în serviciul unei sarcini formative și informative bine precizate. 

-atitudinale, unde atitudinile afective cuprind sentimentele și pasiunile. Caracteristica lor reflectă 

raporturi complexe și stabile dintre om și mediu, în special mediul social. 

Raportata la activitatea școlară, afectivitatea exprimată în motivație și valorizată prin învățare 

reprezintă unul din factorii cei mai importanți în formarea multilaterală a personalității elevilor. Din aceasta 

perspectivă, sarcina principala a scolii, formativă și informativă, o constituie dezvoltarea la elevi a emoțiilor 

și sentimentelor superioare (intelectuale, estetice și morale). 

Atitudinea preferentiala a elevilor fata de diferitele discipline scolare este determinata,in mare masura,de 

existenta unor componente motivationale de ordin afectiv:increderea in propriile capacitate de intelegere a 

faptelor;siguranta in rezolvarea problemelor;bucuria descoperirii adevarului si satisfactia succesului. 

Interesele cognitive autentice (a ști pentru a cunoaște, explică și acționa practic) se formează pe baza 

dezvoltării capacității de efort cognitiv exprimat și susținut printr-un ansamblu de mobiluri-trebuințe, dorințe, 

atracții, emoții, acțiuni și atitudini de natură să mobilizeze și direcționeze selectiv activitatea de 

cunoaștere(învatarea)a elevilor. Prin urmare, în procesul de formare a sentimentelor intelectuale, profesorul 

trebuie să cultive la elevi curiozitatea epistemică, dragostea pentru adevar, bucuria descoperirii lui și încrederea 

în propriile forțe, factori afectivi indispensabili în dezvoltarea unei motivații cognitive intrinseci. 

În școală, profesorul indiferent de specialitate contribuie implicit prin întreaga sa atitudine la formarea 

gustului pentru frumos al elevilor.Vestimentația, modul său de comportare în clasă și în afara ei, felul de 

exprimare verbal (stilul, expresivitatea, elevația) pot fi "modele" estetice pentru elevi și, foarte adesea, vectori 

preferențiali pentru disciplina predată sau, dimpotrivă, surse de perturbare a procesului instructive-educativ. 

Sentimentele morale reflectă atitudinea persoanei fată de normele etice ale societății. Morala ca forma 

a conștiinței sociale exprimă suma de principii si norme, care reglementează relațiile sociale. În societatea 

noastră, emoțiile și sentimentele morale ale oamenilor reflectă relațiile socialiste, exprimate în morala 

comunistă. Emoțiile și sentientele etice stau la baza convingerilor morale. 

Convingerile morale reprezintă factori esențiali de susținere și reglare a conduitei morale(norme de 

comportare în orice situații de viată, conforme cu convingerile formate). 

În procesul formării la elevi a unor convingeri morale sănătoase, nu sunt suficiente principiile 

declarative abstracte ci, pe baza experienței personale și a exemplului viu(aprecierea și autoaprecierea 

acțiunilor și conduitelor concrete) să fie generate trăiri emoționale superioare de natură etică. 

Câteva distorsiuni afective mai frecvente posibile a fi generate de activitatea școlară sunt: tensiunea afectivă 

apare ca stare de încordare emoțională ce rezultă din confruntarea elevului cu un eveniment sau situație școlară 

mai deosebită (exemplu:examen,nota,vacanță,premiere,corijență). 
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Tensiunea afectivă ia naștere și în cazul așteptarii unor astfel de situații, iar coloratura emoționala a ei 

poate fi pozitiva (mobilizatoare pentru activitate) sau negativă (blocata sau diminuată în funcție de caracterul 

recompensei așteptate, de satisfacție sau insatisfacție), ca și în funcție de particularitățile psihoemotive ale 

elevului.Tensiunea afectivă poate apărea ca o stare de încordare emotivă, a întregii clase de elevi(sau numai a 

unei parți din clasă) la confruntarea cu o situație școlară deosebit. 

Dupa caz, tensiunea afectivă a clasei poate fi, de asemenea, pozitivă sau negativă în funcție de natura 

și coloratura emoțională a situației. 

Teama de școală manifestată prin fugă, absenteeism, orientare catre alte activități este provocata de dificultăți 

de adaptare și eșecuri școlare repetate, greutăți de învățare la un obiect sau mai multe și, sau de conduită 

exagerat de aspră a educatorului. 

Exista o serie de dereglări afective care nu sunt generate de școală ca atare, dar pe care aceasta le poate 

accentua ca: instabilitate afectivă, anxietate și timiditate. 

În toate aceste cazuri intervențiile educative au scopul de a neutraliza cauzele care au provocat 

dereglajul afectiv, de calmare, pondere și echilibrare pentru copilul anxios și pentru cel instabil afectiv și de 

încurajare pentru timid. 

În ansamblul ei, activitatea intructiv-educativă trebuie să fie astfel reglată și organizată încat să nu genereze 

dereglări afective la elevi. 

Motivatia este o dimensiune fundamentală a personalității, o variabilă internă cu rol de suport în 

elaborarea diferitelor procese și capacități psihice. 

Ea furnizează energia necesară funcționării și menținerii lor în stare activă, explică de ce se produce 

ele. La baza conduitei omului se afla întotdeauna un ansamblu de stimuli sau de mobiluri trebuințe, tendințe, 

atracții, interese, aspirații, idealuri care susțin din interior realizarea anumitor acțiuni, fapte, atitudini. 

Ele constituie ceea ce numim motivație. Motivația se raportează la cauzele imediate, interne ale 

conduitei și are, drept suport material, un mecanism fiziologic, complex, care cuprinde o componentă organica, 

o componentă subcorticală și o componentă corticală. 

Motivația învățării se subsumează acestui sens general al conceptului și se definește ca totalitatea 

mobilurilor care susțin energetic, activează și directionează desfașurarea activitțăilor de învațare. Ea conferă 

sens și coerentă actelor de învatare și se trăieste subiectiv ca stare de tensiune rezultând din confruntarea 

trebuințelor celui ce învată cu modul cum își reprezintă el diferitele conținuturi, cerințe, situații și rezultate ale 

activității de învățare. 

Elevul interiorizează cerințele, obligațiile și modelele externe, înțelege sensul pe care îl are pentru sine 

faptul de a învața bine și foarte bine.Apare sentimental datoriei, al responsabilității ăn raport cu sarcinile de 

învațare. Conduita de învățare poate fi alimentată, de asemenea, de formațiuni subiective cum sunt trebuința 

de statut ridicat, aspirațiile profesionale, dorința de a fi util societații, fenomene motivaționale mult mai 

semnificative ca valoarea socială și mult mai profunde ca culoare subiectivă decât cel enumerat anterior. 

Motivația intrinsecă a învățării este consubstanțiala actului de învățare insuși, izvorăște din interiorul 

lui, se naște odata cu el și în contextual componentelor lui, este solidară cu el pe tot parcursul asimilarii 

cunoștințelor.Sursa ei o constituie menținerea în permanentă stare activa a contribuției de orientare și 

investigație. Motivația internă a învățării poate evalua ca interes cognitiv, ca atitudine epistemică stabilă față 

de informațiile pe care le aduce cu sine învațarea, asigurand premiza unui contact activ și de lungă durată a 

elevului cu obiectele de învatamant ca surse de cunoaștere. 

Motivația internă apropie și apoi face să coincidă scopul cu motivul învățăturii, urnizeaza energic un 

flux continuu învățării, sporind eficiența activității de învățare. 

Motivele învățării pot fi supuse unor operații de clasificare detaliată, distingandu-se: motive sociale și 

personale, cognitive și extracognitive, nemijlocite și de perspective, durabile și trecătoare, pozitive și negative, 

directe și indirecte, eficiente și neeficiente. 

Fundamentală ramâne însă diferențierea motivației în extrinseca și intrinseca, clarificare ce se 

regasește într-un fel sau altul în fiecare din cuplurile de motive enumerate. Ideal este ca în procesul de 

învaățământ să se găsească formula optimă de îmbinare a motivației interne cu motivația externă, indeosebi cu 

cea legată de sfera psiho-morală a personalității, de așa manieră încat stimularea actuală, concretă a conduitei 
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de învățare să se conjuge cu o atitudine în general pozitivă, favorabilă a elevului față de învatatură. Interesele 

reprezintă o formă specifică a motivației: acestea se exprimă prin orientarea sau direcționarea 

relativ constantă a persoanei spre anumite domeniii de activitate. Ele constau în atitudinea cognitiv-afectivă, 

preferentială pozitivă față de anumite zone ale cunoașterii și activităților productiv-creatoare. 

Prin natura lor, interesele presupun trebuințe active de cunoaștere și acțiune; ele orientează și 

dinamizează subiectul uman, determinând aspectul selectiv-profesional al manifestărilor sale cât și în 

rezonanța sa afectiv-intelectuală, specifică, în raport cu diferitele categorii de valori socio-culturale. 

Formarea anumitor constelații de interese constituie o problemă centrală în teoria 

psihologică a învățăturii ți a formării armonioase a personalității elevilor. 

Din această perspectivă, pot fi sugerate ca direcții sau obiective de acțiune psihoeducațională eficace 

urmatoarele condiții: 

-asigurarea caracterului de noutate în prezentarea materialului de învațare, 

-prezența elementelor de variabilitate și atractivitate în ceea ce privește stilul de predare; evitarea monotoniei 

-angajarea activismului superior al elevilor 

-"intărirea" aprobarea și aprecierea rezultatelor pozitive; încurajarea și generarea situațiilor de scces, de 

satisfacții în respectivele activități, 

-ințelegerea tematicii abordate a semnificațiilor sale stiintifice, teoretice și aplicative, 

-realizarea efectivă a unor activități de ordin practic productiv ăi cercetare în cercurile de creație și 

activitățile din ateliere și laboratoare pot oferi multiple elemente stimulative pentru geneza și dezvoltarea 

intereselor la elevi, 

-corelațiile interdisciplinare, între interesele anterior formate și noile interese pentru activizarea mai ampla a 

acestora. 

Sensul general al dezvolțării motivelor învățării este cel al evoluției de la receptarea cerințelor 

exterioare, la conștientizarea și interiorizarea lor ; în același sens mentionăm ca linie evolutivă și trecerea de 

la motivația extrinsecă la cea dominant intrinsecă, precum și creșterea ponderii motivelor de ordin social-

moral. 

 

BIBLIOGRAFIE "PSIHOLOGIE SCOLARA"- P.Popescu-Neveanu 
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Contribuția oamenilor de știință la descoperirea vaccinurilor 

-Cele mai vechi date ale conceptului de vaccinare- 

TODIRIȘCĂ PATRICIA-ANDREEA 

COLEGIUL NAȚIONAL „A.T. LAURIAN” BOTOȘANI 

 

Vaccinurile au o istorie oficială care a început la sfârşitul secolului al XVIII-lea. De la sfârşitul 

secolului al XIX-lea, vaccinurile au putut fi dezvoltate în laborator. Cu toate acestea, în secolul XX a devenit 

posibilă dezvoltarea de vaccinuri bazate pe markeri imunologici. În secolul XXI, biologia moleculară 

permite dezvoltarea de vaccinuri care nu a fost posibilă înainte. Povestea vaccinului începe însă cu mult timp 

în urmă, încă din anul 1000, când s-a descoperit utilizarea de către poporul chinez a practicii de variolare, 

predecesorul vaccinării. Incidentele legate de siguranţa vaccinurilor au împins cercetarea în direcţia creării 

unor vaccinuri din ce în ce mai sigure. 

 

Povestea vaccinului nu începe, aşadar, cu apariţia primului vaccin (utilizarea de către Edward Jenner 

a pustulelor de variolă bovină pentru a oferi protecţie împotriva variolei), ci mai degrabă cu lunga istorie a 

bolilor infecţioase şi în special cu folosirea timpurie a materialelor din variola bovină pentru a asigura 

imunitatea împotriva acestei boli. 

În secolul al VII-lea, călugării budişti indieni beau venin de şarpe, în tentativa de a deveni imuni la 

efectul acestuia. Există dovezi care atestă că chinezii practicau variolarea încă din anul 1000. Aceasta era 

practicată, de asemenea, în Africa şi Turcia, înainte să se răspândească în Europa şi Americi. 

Un text medical din 1742, publicat în The Golden Mirror of Medicine, enumera patru forme de 

inoculare folosite în China începând cu 1695 împotriva variolei: 

• aplicarea în nas a unor tampoane de vată cu pulberi; 

• pulberi pulverizate în nas; 

• lenjeria intimă a unui copil infectat îmbrăcată de către un copil sănătos timp de câteva zile; 

• o bucată de bumbac unsă cu conţinutul unei vezicule şi introdusă în nas. 

Acest text, aprobat de Curtea Imperială, a legitimat variolarea în China, obicei care fusese considerat 

înainte un remediu din popor. Un alt text chinez, publicat cu un secol înainte de munca lui Jenner, menţiona 

că puricii de vacă albă erau folosiţi pentru a preveni variola. Puricii se amestecau cu pulbere şi erau 

transformaţi în pilule. 

Variolarea reprezintă procedeul de introducere de puroi uscat din pustulele de variolă în pielea 

pacientului şi a fost practicată la intervale regulate de casta Brahmin a hinduşilor din India în secolul al XVI-

lea. Numită şi grefare, variolarea a fost introdusă în Anglia de către Lady Mary Montagu în 1721, la întoarcerea 

ei din Constantinopol, unde a observat folosirea acestei tehnici chiar asupra fiului său. Lady Montagu fusese 

desfigurată de variolă înainte de sejurul în Turcia, iar fratele ei de 20 de ani murise de aceeaşi boală. Medicul 

Charles Maitland, care a efectuat procedura pe fiul lui Lady Montagu în Constantinopol, a efectuat, de 

asemenea, şi prima variolare în Anglia, în 1721, asupra fiicei lui Lady Montagu. În general, tratamentul a fost 

eficient, dar rezultatele au fost inconstante – între 2% şi 3% din persoanele tratate au murit de variola 

contractată chiar de la variolare. 

O altă tentativă de variolare a fost menţionată de către medicul danez Thomas Bartholin în 1675, care 

povestea că exista o „piaţă“ în Copenhaga unde oamenii mergeau să cumpere „poxvirus“ de la casnicele 

întreprinzătoare. Totuşi nu este clar dacă aceste achiziţii erau pentru prevenira variolei la persoanele sănătoase 

sau pentru tratarea persoanelor deja infectate. 
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Deşi originea precisă a variolării rămâne necunoscută, se pare totuşi că s-a dezvoltat undeva în Asia 

Centrală în prima parte a celui de-al doilea mileniu, răspândindu-se apoi la est către China şi la vest către 

Turcia, Africa şi Europa. 

Cel mai intrigant însă îl reprezintă faptul că, în acelaşi timp în care Charles Maitland efectua prima 

variolare în Anglia (1721), acelaşi procedeu era practicat şi în America, la ideea lui Cotton Mather, care 

învăţase tehnica de la sclavul său african, Onesimus. Mather şi-a folosit autoritatea şi prestigiul poziţiei sale 

pentru a scrie o scrisoare tuturor medicilor din zonă, în care le cerea să ia în calcul practicarea variolării (24 

iunie 1721). Răspunsurile au fost negative, cu excepţia medicului Zebdiel Boylston, care şi-a inoculat cu succes 

fiul de 6 ani şi doi sclavi negri. La 6 săptămâni distanţă, Mather i-a permis lui Zebdiel să îi varioleze fiul, după 

care a făcut acest lucru public, continuând să oblige medicii recalcitranţi şi publicul să accepte practica 

variolării, până în momentul în care o grenadă a fost aruncată în casa sa, drept obiecţie. 

În ciuda riscurilor cunoscute, în timpul Războiului de Independenţă, generalul George Washington a 

fost forţat, în anul 1770, din cauza eşecului carantinei, să ordone ca soldaţii să se supună variolării, deoarece 

majoritatea inamicilor englezi erau imuni ca urmare a expunerii sau a variolării încă din copilărie. 

De asemenea, la mijlocul secolului al XVIII-lea au fost scrise mai multe tratate despre inocularea 

împotriva pojarului, iar medicul scoţian Francis Home a inoculat cu succes oameni împotriva pojarului şi a 

publicat rezultatele în 1758. 

În 1774, în Yetminster, Anglia, un crescător de vite pe nume Benjamin Jesty, el însuşi imun la variolă 

după ce a luat variola bovină de la turma sa, şi-a inoculat soţia şi cei doi copii cu variolă bovină, pentru a evita 

epidemia de variolă. Lucru nesurprinzător, deoarece, asemenea multor fermieri, ştia că lăptăresele păreau să 

fie protejate de variolă după ce avuseseră variola bovină. Experimentul său a avut succes, nu au fost afectaţi 

de epidemie, iar copiii săi erau încă imuni 15 ani mai târziu, când au fost variolaţi intenţionat. 

Povestea lui Jesty este interesantă, deoarece, nefiind nici medic, nici om de ştiinţă, el a reflectat totuşi 

la dovada imunităţii lăptăreselor la variolă ca urmare a infectării anterioare cu variola bovină şi a observat 

principiul implicat – inocularea cu o boală inofensivă ar putea asigura protecţia împotriva alteia, mult mai 

dăunătoare, cum e variola. Jesty a devenit motiv de dispreţ între vecinii săi, când s-a aflat ce a făcut. Din cauza 

dezaprobării celorlalţi, Jetsy nu a încercat niciodată să publice experimentul său. Acţiunile lui Jetsy au 

constituit prima vaccinare reală cunoscută. După 30 de ani şi după ce Jenner a popularizat vaccinarea, Jesty a 

fost invitat la Londra, în 1805, pentru a spune povestea experimentului său din 1774. În Edinburgh Medical 

and Surgical Journal apare apoi o declaraţie publică prin care i se recunoaşte lui Jetsy vaccinarea cu variola 

bovină. Cu toate acestea, munca lui Jenner deţine încă titlul de prima tentativă ştiinţifică de a controla o boală 

infecţioasă pe scară largă. 
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Triangulația 

Prof. Antoaneta Pascu 

Sc. Gimn. “Principesa Margareta”, Bucuresti 

 

   Triangulația este un procedeu de a calcula poziția unui punct necunoscut, formând un triunghi din acel 

punct și alte două puncte cunoscute. Deci folosind geometria triunghiului, se fixează o latură dată de cele 

două puncte cunoscute, se măsoară cele două unghiuri dintre linia de bază și punctul necunoscut și se 

calculează distanța până la punctul îndepărtat. Această procedură se repetă până la construirea completă a  

poziției unei clădiri sau a unei țări întregi.   

  Metoda este folosită în topografie, navigație, metrologie, astronomie.   

  Estimarea distanțelor cu ajutorul triunghiului datează din antichitate. Pe atunci “pentru a determina distanța 

de la un punct A de pe mal până la o corabie C, care se afla în largul mării,  se proceda astfel: se lua un al 

doilea punct B pe mal, un observator măsura unghiul format de direcția AC cu direcția AB și un alt 

observator măsura unghiul format de direcțiile BA și BC.   Distanța AB era cunoscută. Se construia 

triunghiul ABC redus la o anumită scară și se măsura distanța AC de pe triunghi. De exemplu, dacă AB=2 

km și A=85°, B=30° iar triunghiul e construit la scara 1:50000 (pentru 1km s-au luat 20mm) atunci 

AC=22mm, ceea ce înseamnă că distanța de la punctul A la corabie este de 22mm∙50000=1100m .  (A.  

Hollinger - Geometrie clasa a VIIa) 

  Triangulația a fost folosită de arabi încă din secolul al XI-lea iar de europeni abia din secolul al XIII-lea. 

Primii topografi au folosit instrumente de măsurat ca cel din imagine, ce datează din anul 1663, pentru a 

măsura unghiul dintre două puncte.   

 

   Un alt instrument de măsurat, din anul 1664, în imaginea de mai jos, era folosit pentru a simplifica 

calculele legate de triunghi, folosind trigonometria. Topografii se bazau pe larg pe această tehnică care 

permitea măsurarea unor suprafețe foarte mari folosind unghiuri și laturi în triunghi. Topograful desena 

problema pe instrument. Existau trei rigle care puteau fi mișcate folosind cadrane(scala) pentru a face un 

triunghi de mărimea dorită. Unghiurile și lungimile puteau fi citite direct. Era un instrument foarte scump la 

acea vreme.  
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  In secolul al XVIII-lea au fost realizate, prin triangulație, cu mare acuratețe, hărți la  scară mare: Marea 

Britanie, India, Muntele Everest.   

  Exemplu de triangulație: 

   

   Fie pozițiile A și B cunoscute. Se dorește aflarea poziției unei ambarcațiuni raportată la A și B. Poziția 

oricărui vârf al triunghiului este găsită atunci când se cunoaște poziția unei laturi și măsurile a două unghiuri. 

Dacă se ține cont și de curbura Pământului, atunci se rezolvă cu geometrie sferică.   

tg α=
𝑑

𝑙1
 ⇒𝑙1=

𝑑

𝑡𝑔𝛼
 

tg β=
𝑑

𝑙2
 ⇒𝑙2=

𝑑

𝑡𝑔𝛽
 

l=l1 +l2 =
𝑑

𝑡𝑔𝛼
+

𝑑

𝑡𝑔𝛽
 =d(

𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑠𝑖𝑛𝛼
+

𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛽
)=d(

𝑠𝑖𝑛𝛽𝑐𝑜𝑠𝛼+𝑠𝑖𝑛𝛼𝑐𝑜𝑠𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽
)=d(

sin(𝛼+𝛽)

𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽
) 

Deci d=l∙
𝑠𝑖𝑛𝛼𝑠𝑖𝑛𝛽

sin(𝛼+𝛽)
 

 

  O stație de triangulație, numită “trig”, de la “triangulation station”este o stație geodezică fixă, cu 

coordonate și elevație cunoscute, situată într-un loc vizibil, așezată alături de alte stații într-o rețea de 

triangulație, pentru a putea determina exact poziția hotarelor, străzilor, podurilor în lucrări de infrastructură, 

de exemplu.   
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             Spania                                                Anglia                                   Noua Zeelanda 

 

  GPS-ul (Global Positioning System)al Statelor Unite se bazează pe principiul triangulației.  El este un 

sistem de radio-navigație globală, format dintr-o constelație de 32 de sateliți.  Această tehnologie folosește 

sateliții ca sisteme de referință. Apărut inițial pentru aplicații militare, GPS-ul s-a extins și e folosit la nivel 

global în traficul de mașini, pe avioane, vapoare, mașini agricole, echipamente de construcții, începând cu 

1994.   
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Despre voluntariat 

 

Prof. înv. primar Seleşan Adina Sorina 

Școala Primară Charlottenburg 

 

Pentru a înţelege sensul cuvântului “voluntar” am încercat să aflăm etimologia acestuia și am 

descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă la 

oameni şi manifestările lor. Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoanafizică, în folosul altora, fară a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public 

esteactivitatea desfăşurată în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, 

medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învăţamânt, ştiintific, umanitar, religios,filantropic, sportiv, de 

protecţie a mediului, social şi comunitar şi altele asemenea.". 

(definiţiadin Legea Voluntariatului 2006 

“Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşioferă 

timpul, talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată." 

(definiţia Pro Vobis) 

 "Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie initiaţivă, de orice persoană fizică, înfolosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială." 

(Definiţie adoptată de ConsiliulNaţional al Voluntariatului, iunie 2002) ) 

"Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenţia de a ajuta şi fără aurmări un 

câştig financiar imediat." 

(Scheier) 

"Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalţi fără a se gândi la recompensefinanciare." 

(Manover) 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, 

ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 
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promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

Rolul familiei în dezvoltarea copilului 

Prof. Tudosie Diana 

Grădinița cu P.P. Nr.1, Motru 

 

Dezvoltarea echilibrată a copilului depinde de implicarea ambilor părinți în toate aspectele ce țin de 

viața copilului. De la ce mănânca zi de zi copilul, cu ce se îmbracă, la ce tip de informații este expus, prin ce 

stări emoționale trece, în ce activități este implicat, la ce grădiniță merge. Rolul mamei și al tatălui sunt 

diferite în dezvoltarea copilului și în modelarea personalității sale. Mama are rolul de a-l proteja pe copil, în 

timp ce tatal are rolul de a-l pregăti pe acesta pentru confruntarea de mai târziu cu lumea, cu viața. Ambii 

părinti sunt un model pentru copil, și această diferenţă aduce beneficii însemnate pentru copil, oferindu-i 

experienţe variate.  

Educaţia copilului este cea mai profitabilă investiţie (în timp, atenţie, înţelegere, dragoste) pe care o 

pot face părinţii pentru ei. Educația pozitivă a copilului presupune a aduce în relaţia părinte-copil căldura, 

structura şi limite, înţelepciunea de a transforma orice situaţie cotidiană, cât ar fi de negativă, de 

provocatoare, într-o lecţie de empatie, respect, înţelegere a nevoii care a creat acea situaţie.  

„Cei şapte ani de acasă” sunt opera părinţilor şi a mediului familial în care cresc copiii. Copilul 

învaţă în familie limbajul culturii în care trăieşte, deprinde normele, atitudinile, valorile şi comportamentele 

necesare pentru a se integra în societate.  

 Cercetările au demonstrat, că părinții au stiluri diferite de educație a copilului: mamele tind mai 

mult spre precauţie, ele încurajează securitatea, echitatea; simplifică mesajele și vorbesc la nivelul copilului; 

pun accent pe îngrijirea copilului, pe simpatie, grijă şi ajutor bazat pe relaţii și percep lumea din jur în raport 

cu copiii lor. Taţii se exprimă mai sumar, direct și la obiect; adeseori încurajează copiii să încerce, să testeze 

lucrurile; încurajează independenţa, concurenţa, pun accent pe dreptate şi îndatoriri bazate pe reguli; tind să 

se joace cu copiii și să perceapă copiii lor în raport cu lumea din jur. Un lucru este cert, că ambele abordări 

sunt necesare pentru maturizarea copilului.  

CE PUTEȚI FACE LA MODUL CONCRET?  

• Creați și mențineți în casă o atmosferă calmă și stabilă, astfel încât fiecare părinte să înțeleagă 

responsabilitatea proprie în educația copilului.  

• Aveţi grijă de copilul dvs, dar şi de voi înşivă! Găsiți timp pentru relațiile cu partenerul/partenera și 

sprijiniți-vă reciproc. Adoptați un comportament de urmat în raport cu copiii voștri. 

 • Discutaţi și analizaţi în familie toate obligațiunile și responsabilitățile distribuite în mod egal, între 

părinţi în primul rând, ulterior între copii în funcție de vârsta acestora.  

• Stabiliţi o listă cu regulile familiei, preventiv discutate, inclusiv cu copiii în vederea prevenirii unor 

dificultăți în realizarea rolurilor parentale. Asiguraţi-vă că și copiii le-au înţeles, ei au nevoie să înțeleagă de 

ce trebuie să le respecte.  

• Adoptaţi decizii de comun acord și promovați un mod unitar de educaţie în familie, respectându-l 

ambii părinţi (ex: „Dacă mama zice copilului, că după ce îți strângi jucăriile, te poți uita la desene animate”, 

tata trebuie să mențină aceeași poziție”).  

• Încurajaţi toţi membrii familiei (mama/tata, fraţi/surori) să participe în activități ce țin de de 

îngrijirea copilului (baie, îmbrăcare, hrănire, adormire, plimbare, exercții fizice); activități 

educaționale/creative de joc, citirea poveștilor, discuții în familie, învăţarea unor lucruri în comun; 

distribuirea anumitor sarcinilor casnice etc.  

• Organizaţi evenimente de familie în comun, în așa mod ca fiecare membru al familiei să fie 

responsabil de o anumită sarcină, iar ulterior analizați activitatea și stabiliți punctele forte și cele vulnerabile.  

• Încercați să aveți așteptări realiste de la copiii voștri, care vă vor ajuta să abordați constructiv 

comportamentele nedorite (plâns excesiv, colici, isterici, tulburări de somn, tulburări alimentare etc.). 

 • Participaţi la tot ceea ce realizează copilul. Implicați-vă în activităţile lui, dar nu uitaţi să-i oferiţi 

independenţă şi libertate. Anunţaţi-l că vreţi să faceţi ceva împreună, cereţi-i opinia lui, astfel va învăţa să vă 

ceară părerea atunci când va avea nevoie.  
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• Distrați-vă cu copilul, bucurați-vă împreună. Găsiți timp pentru a petrece timpul liber. Sacrificați 

alte ocupații și fiți alături de copil. 

 • Participaţi la activităţile preferate ale copilului dvs: desenaţi pe asfalt, înscenaţi istorioare sau 

studiaţi gândacii care se târăsc prin praf etc.  

• Plasați-vă la același nivel cu copilul când discutați (vă puteți apleca, așeza pe covor, coborî în 

genunchi; îl puteți lua pe copil pe genunchii Dvs, în brațe etc.). Uitați-vă în ochii copilului atunci când îi 

vorbiți, mențineți contactul vizual cu el, atunci când vă comunică ceva.  

• Lăudaţi copilul pentru eforturile depuse, mai cu seamă atunci când nu îşi atinge scopul; învăţaţi-l 

cât este de important să facă tot ce depinde de el (ex: ”Îmi place cum ai aranjat în cameră. Ai reușit să găsești 

loc pentru fiecare lucru și le-ar ordonat perfect”).  

• Creați o boxă a bunătății - scrieți pe foițe toate faptele de bunătate pe care le faceți dvs și copiii 

voștri (de ex: vă ajută la treburile casnice, împart o jucărie cu fratele sau sora, fac o poză pentru un prieten 

etc.). Apoi, extrageți periodic din cutie câte o foiță și citiți-o cu voce tare împreună cu familia.  

• Alcătuiţi un colaj despre familia dvs. Alegeţi fotografii mai vechi de familie şi alte imagini ale 

lucrurilor preferate cum ar fi animale, sporturi, mâncăruri şi lipiți-le pe un carton. Veți obține astfel un 

"panou de onoare" al familiei dvs.  

• Creați un tabel de sentimente sau folosiți stickere sau imagini pentru a vă ajuta copilul să exprime 

în cuvinte cum se simte în fiecare zi. Folosiți cărți de poveşti și imagini pentru a discuta despre emoții 

precum furia, frica și anxietatea.  

• Străduiți-vă să nu comparați copilul dvs cu fratele/sora, alți copii, sau să criticați intelegența 

copilului, neajunsurile fizice. A aminti copilului despre unele neajunsuri, ar însemna să întăriţi la el un 

complex de inferioritate.  

• Folosiţi ”Nu” doar în situații când vă exprimaţi dorințe, bucuriii, neplăceri, atunci când este cazul şi 

asta fără a jigni sau supăra copilul. Folosiţi exprimări care ar duce la evitarea supărărilor, conflictelor, 

neînțelegerilor dintre părinte și copil (de ex: „Mi-ar face plăcere să te aud vorbind mai încet!” în loc de „Nu 

mai ţipa atâta!”  

• Fiţi oneşti cu copilul, admiteţi greşelile dvs şi învăţaţi-l pe copil cât este de important să îţi asumi 

responsabilitatea şi să recunoşti greşelile.  

• Evitați să comparați sentimentele dvs din trecut cu problema copilului . Nu ajută să îi spuneți: “Ei 

bine, când mă simțeam rău, eu reușeam să mă adun și să trec peste orice problemă”. Experiențele și 

sentimentele trăite de oameni diferiți nu pot fi comparate.  

• Încurajați copilul să-și dezvolte hobby-uri și interesele care îi provoacă satisfacție.  

• Iniţiaţi discuţii cu copilul dvs despre ceea ce ar vrea să devină când va creşte mare şi organizaţi 

excursii tematice.  

• Disciplinați copilul cu dragoste, copilul are nevoie de ghidare și disciplină, nu prin intermediul 

pedepselor, ci prin intermediul unor limite rezonabile.  

• Folosiţi regulile pentru a-i ajuta copilului să se autodisciplineze; stabiliţi limite şi încurajaţi copilul 

să aibă o părere bună despre sine.  

• Fiţi consecvent în ceea ce faceți oferind ca și exemplu modul dvs de a acționa, arătând copilului cea 

mai sigură cale de a-l învăța ce să facă și cum să fie.  

“Ingredientele” necesare pentru o implicare sănătoasă în dezvoltarea copiilor sunt: iubirea focalizată 

pe copil, necondiţionată şi manifestată în mod sănătos (inclusiv, manifestarea grijii şi a interesului pentru tot 

ce i se întâmplă şi ce trăieşte copilul); setarea limitelor, discutarea şi agrearea regulilor; comunicarea 

consistentă, exprimarea deschisă şi asertivă, cu copilul şi cu alți membri ai familiei; identificarea de gen 

pozitivă și coeziunea cu alți membri ai comunictății în care crește copilul. Cercetările arată că prezența 

părintilor în creșterea, educația și dezvoltarea copiilor, în egală măsură, asigură succesul dezvoltării acestora. 
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Cauze și modalități de prevenire a aabandonului școlar 

 

Prof. OAIDA DANIELA  

Lic.Teoretic Adam Muller Guttenbrunn Arad 

  

  

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala 

sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 

sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 

terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă 

gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru 

că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 

consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 

comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută 

de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării 

factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 

instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 

renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar 

muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 

resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către 

părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 

formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 

care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe 

mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul 

rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 

imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 

încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 

urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 

eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă 
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de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 

punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 

identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor 

constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea 

părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, 

fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 

copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 

metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, 

tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze 

care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 

abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi 

relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 

fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; 

dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau 

mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul 

reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume 

bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau 

a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 

pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 

privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 

valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă 
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la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 

a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie 

el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate 

şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le 

crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a 

fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem 

de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie 

cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât 

din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă 

foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 

pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 

reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii 

familiei. 
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PARTENERIATE ȘCOALĂ – COMUNITATE ÎN CADRUL DIVERSELOR PROIECTE DE 

VOLUNTARIAT CREȘTIN 

 

Prof. Vărvăruc Maria Magdalena  –Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi, Botoșani 

Prof. Vărvăruc Romică – Colegiul Tehnic ”Gheorghe Asachi” Botoșani,  

 

Idealul educaţional constă în formarea şi dezvoltarea integrală a personalităţii din perspectiva exigenţelor 

culturale, axiologice, social-economice, ştiinţifice şi politice ale societăţii democratice pentru asumarea unui 

ansamblu de valori necesare propriei dezvoltări, realizării personale şi integrării sociale şi profesionale într-o 

societate a cunoaşterii, în contextul valorilor europene şi general-umane. Realizarea acestui ideal nu poate fi 

concepută fără o legătură strânsă între cei trei piloni, care stau la baza educaţiei permanente, de calitate. Aceşti 

piloni sunt: şcoala, familia, comunitatea - trei surse principale pentru dezvoltarea şi educarea personalităţii 

umane. Un rol anume în stabilirea relaţiilor de colaborare îi revine managerului instituţiei şcolare, care asigură 

o implicare activă în lansarea proiectelor de parteneriat educaţional, care vizează întărirea relaţiilor dintre 

părinţi, elevi, profesori şi comunitate, care contribuie la creşterea gradului de implicare a tuturor factorilor 

educaţionali. De faptul cum managerul instituţiei a reuşit să formeze o relaţie de comunicare, relaţionare, 

cooperare între părţile implicate depinde reuşita parteneriatului educaţional şcoală –familie comunitate.  

Parteneriatele dintre școli, familii și comunitate pot ajuta profesorii în munca lor. Perfecţionarea 

abilităţilor şcolare ale elevilor, îmbunătăţirea programelor de studiu și climatului şcolar, îmbunătăţirea 

abilităţilor educaţionale ale părinţilor, dezvoltarea abilităţilor de lideri ale părinţilor, conectarea familiilor cu 

membrii şcolii și ai comunităţii, stimularea serviciului comunității în folosul şcolilor, oferirea unor servicii şi 

suport familiilor şi crearea un mediu mai sigur în şcoli – sunt exemple grăitoare pentru susținerea ideii de 

într-ajutorare reciprocă.Principalii parteneri ai şcolii sunt: 

• părinţii şi susţinătorii legali ai elevilor; 

• autorităţile locale; 

• organizaţii guvernamentale cu caracter central sau local; 

• agenţii economici locali; 

• sindicatele; 

• organizaţii nonguvernamentale. 

Parteneriatul şcoală – familie – comunitate este dat de relaţiile de colaborare între personalul şcolii şi 

familii, membrii comunităţii, organizaţii (companii, biserica, biblioteci, servicii sociale) pentru a implementa 

programe şi activităţi care să îi ajute pe elevi să reuşească.  

Odată cu intrarea copilului în şcoală, acţiunea educativă a familiei se diversifică devenind mai complexă. 

Rezultatele educaţiei şcolare sunt dependente şi de modul în care se realizează colaborarea dintre şcoală – 

familie - comunitate. Ca instituţie care dispune de cadre pregătite în acest sens şcoala poate asigura această 

coordonare, tematică abordată fiind concentrată cu precădere asupra activităţii de învăţare şi a randamentului 

şcolar. O primă consecinţă ce rezultă de aici se referă la cunoaşterea de către învăţător, respectiv profesor sau 

diriginte a trăsăturilor şi potenţialului educativ al familiei. 

O problemă stringentă pentru România o reprezintă responsabilitatea locală pentru calitatea educaţiei 

şi succesul şcolar, care reclamă căi diferite de stabilire a relaţiilor de colaborare între şcoli, familii şi comunităţi, 

având în vedere că şcolile de toate gradele sunt organizaţii responsabile pentru educaţia formală a copiilor şi 

adolescenţilor. Şcolile care duc la bun sfârşit mult mai eficient această responsabilitate se consideră pe ele 

însele şi elevii lor ca parte a sistemului social ce include familiile şi comunităţile.  

Motivul principal pentru crearea unor parteneriate şcoală – familie - comunitate este dorinţa de a ajuta 

elevii să aibă succes la şcoală şi mai târziu, în viaţă. Atunci când părinţii, elevii şi ceilalţi membrii ai comunităţii 

se consideră unii pe alţii parteneri în educaţie, se creează în jurul elevilor o comunitate de suport care începe 
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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. 

Alături de şcoală care asigură maxima comunicare între generaţii, familia şi comunitatea au o deosebită 

valoare în formarea personalităţii copilului. Fiecare om vine pe lume cu o anumită zestre nativă, apoi graţie 

climatului afectiv din familie, copilul cunoaşte lumea din jur printr-un permanent dialog cu cei mari, învaţă şi 

poate să iubească, comunică, se ghidează după anumite modele, imită diferite acţiuni până îşi formează 

propriile valori, propriile principii despre lume, despre viaţă. 

 În relaţia şcoală - familie - comunitate trebuie să existe relaţii de respect, de acceptare reciprocă, de 

simpatie şi admiraţie, nu de suspiciune, nedumerire sau iritare şi provocare. Relaţiile dintre şcoală, elevi, 

familiile acestora şi comunitate trebuie să fie bazate pe contact şi colaborare, pe transmitere de informaţii şi 

prezentare a unor stări de lucruri, de influenţe pozitive asupra comportamentelor elevilor, pe trăiri afective şi 

emoţionale reciproce în diferite forme de manifestare.  

De un real folos pentru valorificarea influenţelor familiei şi îndrumarea ei sunt informaţiile ce se referă 

la: 

• încadrarea părinţilor în procesul muncii; 

• structura şi tipul familiei; 

• relaţiile interpersonale dintre membrii săi; 

• climatul educativ din familie; 

• responsabilităţile pe care copilul le îndeplineşte în familie; 

• autoritatea părinţilor şi metodele educative pe care aceştia le folosesc. 

Cunoscând asemenea aspecte, dascălul poate trece la stabilirea unui program comun de educaţie în care 

acţiunile ce se întreprind în şcoală şi familie să se completeze reciproc. Numai în acest fel se poate contura un 

sistem unitar de cerinţe. Odată stabilite aceste lucruri urmează aplicarea lor. Şi în acest proces dascălului îi 

revine sarcina să îndrume şi să orienteze modalităţile de aplicare şi mai ales să urmărească rezultatele. În acest 

sens el trebuie să-i familiarizeze pe părinţi cu anumite cunoştinţe psihopedagogice şi să-i iniţieze în folosirea 

unor metode şi procedee de educaţie în concordanţă cu particularităţile de vârstă şi individuale ale copilului. 

În ansamblu, ele se referă la regimul zilnic din familie, la relaţiile dintre părinţi şi la unitatea de cerinţe 

dintre ei, la importanţa climatului afectiv pentru dezvoltarea personalităţii copilului, la necesitatea cunoaşterii 

copilului, la semnificaţia stilului de viaţă care trebuie să domine în familie, toate acestea ducând mai apoi şi la 

o reuşită şcolară. 

De aceea menirea şcolii este de a găsi cât mai multe şi eficiente forme de colaborare, de atragere a 

părinţilor într-un dialog eficace spre formarea unui cetăţean activ. În acest context de idei distingem 

următoarele forme de colaborare: 

Prin intermediul comitetelor de părinţi, format din 3-5 membri, care are menirea  să asigure o influenţă 

educativă asupra părinţilor, să sprijine informarea şi pregătirea pedagogică a părinţilor pentru participarea 

eficientă a acestora la activitatea de educaţie; să implice restul părinţilor la soluţionarea unor probleme ale 

clasei, cum ar fi: probleme de tip gospodăresc; susţinerea morală şi materială a familiilor social-vulnerabile; 

organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune cu elevii, etc. 

- Adunările cu părinţii. Prin intermediul adunărilor cu părinţii dirigintele asigură o legătură continuă pe 

parcursul întregului an şcolar. Este foarte important ca adunările cu părinţii să aibă o tematică orientată spre 

realizarea schimbului de experienţă, confruntarea opiniilor şi elaborarea soluţiilor pentru rezolvarea situaţiilor 

de conflict. În cadrul acestor adunări părinţii contribuie la elaborarea şi realizarea unor activităţi care 

favorizează relaţiile interpersonale armonioase.  

- Ore de consiliere a psihologului şcolar, oferite atât părinţilor, elevilor cât şi cadrelor didactice, care au 

ca scop să depisteze problemele, să elucideze motivele, să ajute la soluţionarea lor; 
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- Pedagogizarea părinţilor în cadrul adunărilor generale monitorizate de administraţia instituţiei, care ţin 

de realităţile şi specificul fiecărei şcoli; 

 - Vizitele la domiciliul elevilor atât a dirigintelui, psihologului şcolar cât şi a directorului educativ, care 

asigură contactul nemijlocit al şcolii cu condiţiile concrete de viaţă şi educaţie a copilului în familie; 

 - Corespondenţa cu părinţii poate suplini uneori vizitele la domiciliu. Prin această formă atât dirigintele 

cât şi directorul instituţiei poate comunica părinţilor despre reuşita şcolară, să-i felicite pentru rezultatele 

deosebite obţinute de elev, să-i invite la şcoală pentru diverse situaţii. Colaborarea cu familia reprezintă o 

verigă esenţială în faptul acţiunilor întreprinse în educarea tânărului cetăţean, rolul conducător îi revine totuşi 

şcolii. Nu mai puţin importantă este şi colaborarea cu comunitatea şi anume: alte instituţii care oferă servicii 

educaţionale,ONG-uri, Administraţia Publică Locală, Organele de drept, Agenţi economici,Mass media, etc. 

Şcoala şi biserica au colaborat încă din cele mai vechi timpuri. Biserica a avut un rol important în 

constituirea instituţiilor destinate învăţământului dar şi în promovarea educaţiei de tip moral-religios. Cele 

mai populare manifestări ale parteneriatului le întâlnim în: 

• implicare în ajutorarea familiilor nevoiaşe; 

• organizarea de excursii, pelerinaje la mănăstiri; 

• organizarea de manifestări cultural artistice comune cu ocazia marilor sărbători creştine: Crăciun, 

Paşti, Hramul satului și al Bisericii, Floriile; 

• organizarea de mese, gen catering, din partea bisericii cu diferite ocazii (lăsat de sec- intrarea în 

postul Paștelui, 1 Iunie – Ziua Copilului).  

În acest context comunitatea reprezintă cadrul cultural, spiritual şi geografic de dezvoltare a elevului. 

Activitatea în parteneriat are nenumărate avantaje: 

• Creează relaţii de colaborare; 

• Clarifică diverse probleme educative;  

• Oferă un nou cadru de dezvoltare a personalităţii elevului; 

• Sporeşte conştientizarea din partea tuturor actorilor implicaţi în educaţie. 

Pentru atingerea unui nivel de calitate ridicat în eficientizarea relaţiei şcoală - elev - familie -

comunitate, este necesar de abordat un stil empatic de comunicare între părţi ce trebuie transpus în psihologia 

mentală a elevului astfel încât să se producă o apropiere între părţi, păstrând însă o neutralitate necesară şi un 

echilibru constant şi permisiv. 

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 integrarea copilului în activitatea şcolară şi 

pe plan general în viaţa socială.  

 Parteneriatele şcoală – familie - comunitate au la bază ideea că profesorii, elevii, părinţii şi ceilalţi 

membri ai comunităţii sunt parteneri în educaţie. Dacă în trecut aceste parteneriate erau activităţi cu caracter 

opţional şi ţineau mai mult de domeniul relaţiilor publice, în prezent ele au un rol esenţial în procesul de 

educaţie a elevilor, deoarece îi ajută să-şi dezvolte competenţe şi abilităţi sociale încă din primii ani ai 

copilăriei, pregătindu-i să aibă succes la şcoală şi, mai târziu, în viaţă şi în carieră. Au existat întotdeauna 

educatori excelenţi şi părinţi iubitori, care nu şi-au pus probabil atâtea probleme şi totuşi au reuşit foarte bine, 

dar poate că acest lucru era mai uşor într-o lume foarte statornică, în care tradiţia avea ultimul cuvânt. 

Modificarea pe care au suferit-o, în curs de o generaţie sau două, relaţiile dintre părinţi şi copii, dintre adulţi şi 

tineri, apare mai vădită în consideraţia pentru copil ce "are semnificaţia de recunoaştere intimă şi profundă a 

valorii persoanei copilului şi de încredere în potenţialul lui de dezvoltare" (Osterrieth, P., 1973, p.70).  
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În cadrul abordărilor contemporane ale fenomenului educaţional se impune tot mai mult implicarea 

cadrelor didactice în relaţii de cooperare cu părinţii copiilor şi cu alţi factori sociali interesaţi de educaţie. Rolul 

cadrelor didactice nu se reduce doar la educaţia la catedră sau în clasă, ci presupune o astfel activitate în fiecare 

relaţie cu elevii şi familiile acestora, desfăşurând o muncă de dezvoltare, de conducere şi de îndrumare. O 

relaţie eficientă cadru didactic – părinte presupune, printre altele, o ascultare activă, implicarea familiei în 

acţiunile extraşcolare ale copilului, cultivarea şi practicarea toleranţei faţă de un punct de vedere diferit. 

Cooperarea activă a şcolii şi a învăţătorilor cu ceilalţi factori educaţionali – familia, comunitatea locală, 

mass-media, biserica, organizaţii nonguvernamentale trebuie să conducă la realizarea unor parteneriate viabile, 

de natură să permită o abordare pozitivă a problemelor diverse ale tinerilor elevi. Şcoala trebuie să găsească 

formele optime prin care cei implicaţi în acest proces de educare să poată gestiona resursele umane, să aibă 

cunoştinţe de psihologie şi pedagogie, să se poată adapta rapid la managementul schimbărilor din societatea 

actuală. Totuşi, rolul important, cel puţin acum, îl are şcoala, cadrele didactice, învăţătorul care, prin activităţile 

elaborate, pot dezvolta la elevi norme şi conduite socio-morale, pot dezvolta abilităţi şi conduite morale şi 

civice, în contextul european actual. 

În acest sens, şcoala poate participa şi interacţiona dezinteresată cu familiile elevilor, poate iniţia 

activităţi utile în şcoală sau în afara acesteia, sprijină actorii implicaţi pentru a se cunoaşte pe sine şi pentru a 

înţelege normele moral - civice, poate îmbunătăţi calitatea vieţii şi performanţele elevilor, poate forma abilităţi 

de gândire independentă şi critică etc. Familia reprezintă elementul cheie în socializarea copilului cu ceilalţi 

copii din clasă fiind consultată cu privire la activităţile educative (extracurriculare) şi cu privire la activităţile 

opţionale pe care doresc să le desfăşoare copiii. 

Exemple de prezentare a modelelor comportamentale sunt multe, dar tu ca dascăl, modelator de suflete 

trebuie să doreşti să creezi acea comuniune familie – şcoală – comunitate, în primul rând fiind sincer cu tine 

însuţi şi cu ceilalţi în tot ce faci şi ce grăieşti, fiind dispus să înveţi mereu, alergând alături într-o cursă pentru 

cunoaştere, către un ţel. 

Valoarea educaţiei creşte într-o lume în care schimbările s-au accelerat simţitor, într-o societate a 

opţiunilor individuale şi sociale multiple, marcată de o multitudine de tranziţii, de naturi diferite. Educaţia este 

somată să răspundă provocărilor unei lumi a societăţilor şi indivizilor în derută, o lume în care s-au pierdut şi 

se pierd repere, sisteme de referinţă, iar sistemele etice se află în criză. Ea trebuie să construiască drumuri noi 

pentru speranţă, prin formarea unor cadre cât mai flexibile, a unor capacităţi şi comportamente capabile să facă 

faţă schimbării permanente şi să adapteze elevul la incertitudine şi complexitate. Şcoala este chemată să 

contribuie decisiv la reconstrucţia spirituală, la redefinirea unor noi sisteme de valori.  

Colaborarea dintre şcoală şi familie într-un mediu favorizat de comunitatea locală va atinge scopul 

educaţional propus, printr-o relaţie de echivalenţă dintre şcoala în comunitate şi comunitatea în şcoală.  

În concluzie, pot afirma că numai printr-o colaborare strânsă, susţinută, familia şi şcoala pot pune în 

aplicare procesul de educare a copilului, că numai aşa se pot forma copii calmi, într-o viaţă zbuciumată, copii 

fericiţi, într-o societate în permanentă schimbare. 
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Voluntariatul în diferite domenii de activitate 

Meseșan-Ram Ioana-Mihaela 

 LPS „Bihorul”, Oradea 

 

Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare. 

(anonim) 

 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. Pentru unii dintre noi, 

voluntariatul reprezintă orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și 

fără a urmări un câștig financiar imediat sau este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoana 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 

dă următoarea definiție:  

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

În contextul noii legi a voluntariatului (Legea 78/2014), România s-a aliniat contextului european, 

munca de voluntariat în domeniul studiilor absolvite fiind recunoscută legal drept experiență profesională. E 

probabil cel mai mare beneficiu al acestei legi, dar nu singurul! Implicarea în activități și proiecte în beneficiul 

unei cauze, sau în interesul comunității produce în mod direct beneficii personale și profesionale directe. 

Voluntarul are ocazia să învețe, să experimenteze, să lucreze în echipe, iar aceasta îi dezvoltă, mai ales că 

voluntarul luptă pentru o cauză care îl interesează. 

Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest 

tip sunt cele de și pentru tineret. Exemple: Youth Can Do It, BEST - Board of European Students of 

Technology, AIESEC, Pentru Voi, AEGEE, LSFI, ATEFS. Totodată, există organizații 

neguvernamentale care își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de voluntari: Fundația 

Tineri pentru Tineri, Asociația Salvați Copiii ș.a.m. 

Așa cum am menționat, ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte si domenii. Unul dintre 

domeniile cele mai căutate de voluntari este domeniul social. În acest domeniu, voluntarii pot ajuta desfășurând 

o mulțime de activități precum următoarele: 

➢ consiliere și informare pe diferite teme; 

➢ meditarea unor elevi cu probleme; 

➢ consiliere și informare pe diferite teme 

➢ implicarea în campanii pe teme legate de profilul organizației (drepturile copilului, prevenire SIDA, 

etc.); 

➢ pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, 

îmbrăcăminte, jucării, etc.). 

Un alt domeniu în care voluntariatul este foarte prezent e domeniul ecologic. În acest domeniu, 

voluntarii pot desfășura activități de genul: 

➢ igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii; 

➢ campanii de promovare a reciclării diferitelor materiale; 

➢ ghid în grădina botanică pentru elevi; 

➢ ore despre importanța protejării mediului în școli, etc. 

https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_f%C4%83r%C4%83_scop_lucrativ
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://en.wikipedia.org/wiki/Board_of_European_Students_of_Technology
https://ro.wikipedia.org/wiki/AIESEC
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Organiza%C8%9Bie_nonguvernamental%C4%83
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Funda%C8%9Bia_Tineri_pentru_Tineri
https://ro.wikipedia.org/wiki/Salva%C8%9Bi_Copiii
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În domeniul civic, voluntarul poate desfășura o serie de activități, ca cele mai jos menționate: 

➢ strângere de semnături pentru diferite initiațive; 

➢ promovarea principiilor democratice în comunitate; 

➢ trimiterea de scrisori în sprijinul unor inițiative; 

➢ semnalarea oricăror abuzuri sau fraude, etc. 

În domeniul cultural, voluntarii își aduc contribuția prestând activități de genul: 

➢ ghid în muzeu; 

➢ realizarea de publicații specifice; 

➢ campanii de promovare a instituției și serviciilor în cadrul comunității; 

➢ ore de dirigenție pe teme legate de specificul instituției; 

➢ organizarea de evenimente; 

➢ activitate de relații cu publicul în cadrul recepției; 

➢ secretariat, fotocopiere, îndosariere, etc. 

În domeniul medical, voluntarii pot fi de un real folos, putând participa la o gamă largă de activități, 

precum: 

➢ desfășurarea unor activități de terapie prin joc în sălile de joacă din spitale sau policlinici; 

➢ desfășurarea unor activități de joc și suport emoțional la marginea patului pacienților internați 

(copii sau adulți);  

➢ desfășurarea unor activități de suport emoțional pentru familii – mame – aparținători (în cazul 

psihologilor acreditați); 

➢ desfășurarea unor activități în magazine caritabile, cluburi sau centre de zi/ de socializare 

dedicate vârstnicilor; 

➢ desfășurarea unor activități de promovare, strângere de fonduri, scriere proiecte, editare, etc. 

În cele ce urmează, am să mă opresc mai mult asupra voluntariatului în domeniul educației unde, în 

urma identificării situațiilor-problemă, voluntarul își poate propune mai multe activități ce vizează: 

➢ susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor; 

➢ sprijin în educarea şi consilierea familiei; 

➢ dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie; 

➢ susţinerea educaţiei pentru o dezvoltare integrală a personalităţii; 

➢ promovarea şi susţinerea educaţiei de tip incluziv, etc. 

În cadrul familiei, copilul beneficiază de primele experienţe educative, iar mai apoi, școala are rolul 

de a continua formarea și dezvoltarea la elevi a spiritului de receptivitate, a capacității de iniţiativă, precum și 

angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii, proiectând diverse direcţii de acţiune pentru 

soluţionarea acestora. Cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ au rolul de a manifesta foarte multă 

receptivitate, îngăduinţă şi de a oferi mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii. Aşadar, 

profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii în comunitate şi încearcă 

să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte educaţionale, 

înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală sau implicarea ONG-urilor. 

Practicȃnd alături de cadrele didactice diferite acțiuni de voluntariat, elevii vor realiza tranziţia de la şcoală la 

o viaţă socială activă.  

La rȃndul lor, elevii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe cont 

propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu 
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de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi responsabili, să-l poată 

gestiona şi dezvolta.  

 Indiferent de domeniul în care acțiunea de voluntariat s-ar desfășura, să nu uităm așadar faptul că 

ingredientele principale în acțiunile sociale nu sunt nici banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea 

sau dăruirea cu care lucrează cei ce vor să-și dea din timpul, abilitățile sau cunoștințele lor în beneficiul altora. 
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Factorii psihologici ai reușitei școlare 

                                                                                                 Profesor Andrei Jeanina Marinela 

                                                                                                Şcoala Gimnazială Nr.1 Motru,Gorj 

 

                   Personalitatea elevului este un sistem deschis  care, în procesul formării sale, asimilează în mod 

particular atât influenţele sociale, cât si cunoștinţele obiective ( valori intelectuale, estetice, date în conștiinţa 

socială). Elevul stabilește relaţii permanente nu numai cu lumea naturală, ci și cu mediul socio-cultural. Limba, 

știinţa, arta constituie  izvoare ale dezvoltării inteligenţei, afectivităţii, caracterului, într-un cuvânt ale 

dezvoltării personalităţii umane. Pășind în acest univers al adulţilor, copilul învaţă modele, tipare de conduită. 

Factorii exetrni de care beneficiază elevul la vârstele mici influenţează formarea autoreglării-autocontrolului, 

organizării integrării, motivaţiei-orientării personalităţii sale la vârstele mai mari. 

                În zilele noastre, este bine cunoscut că dascălul nu mai este privit doar ca o sursă de cunoștinţe, el 

având sarcina de a canaliza și de a orienta realizarea optimă a posibilităţilor de dezvoltare ale fiecărui elev, 

prin organizarea și individualizarea activităţii școlare. Ineficacitatea învăţamântului, după părerea lui 

B.F.Skinner, provine în mare măsură din nereușita noastră de a găsi o soluţie la problema pe care o pun 

deosebirile individuale ( intelectuale, motivaţionale, de ritm de învăţare și uitare) dintre elevi. 

              Pășirea la ciclul primar constituie un moment important în viaţa copilului. Această schimbare este 

resimţită atât de elev, cât și de părinte. Este momentul când elevul urmează indicaţiile dascalului. Astfel, 

copilul o să aibă o ocupaţie permanentă, învăţarea școlară devenind forma de existenţă și criteriu de evaluare 

socială a elevului. Sub influenţa mediului social-cultural, se vor dezvolta inteligenţa,       afectivitatea, 

atitudinea. 

                Reușita scolară  este o variabilă complexă care exprimă adaptabilitatea elevului la sarcinile școlare. 

Învăţarea fiind activitatea de bază la vârsta școlară, reușita/nereușita elevului se evaluează pe baza nivelului la 

care elevul își desfășoara această activitate. Factorii interni și externi sunt cei care sunt determină o reușită 

școlară. Pe lângă vârsta, sexul, dezvoltarea fizică, sănătatea elevului, motivele învăţării, aptitudinile, trăsăturile 

de personalitate ale elevului, sunt cei mai importanţi factori interni. În categoria factorilor externi, un loc aparte 

îl ocupă formele de organizare a învăţămantului, metodele de predare, sistemul de cerinţe instructiv-educativ, 

la care se adaugă pregătirea și personalitatea profesorului, familia, ocupaţia părinţilor. 

                V.Pavelcu afirmă că reușita/nereușita unui elev la învăţătură este în funcţie de exigenţa normelor 

școlare. Succesul școlar este o expresie a concordanţei între capacităţile, interesele elevului, pe de o parte, și 

exigenţele școlare, pe de altă parte. Dacă succesul exprimă o potrivire, insuccesul, rămânerea în urmă la 

învăţătură sunt rezultatele unei discordante dintre posibilitatea și exigent impusă printr-o anumită metodă 

instructiv-educativă. 

              Cunoașterea condiţiilor determinante ale succesului în activitatea de învăţare, aflarea cauzelor 

reușitei/nereușitei școlare orientează activitatea profesorului, care poate adopta măsuri  pentru sporirea 

capacităţii intelectuale și morale a elevilor sau pentru eliminarea și prevenirea pierderilor școlare.De aceea, 

elevul care prezintă dificultăţi de adaptare la exigenţele, la programele școlare, necesită o atenţie mărită din 

partea școlii, concretizată în elaborarea cerinţelor pshipedagogice speciale  și individualizate, care vizează 

restabilirea echilibrului între elev și școală. 

            Trecerea de la « psihologie diferenţială » la « pedagogie diferenţială », idee lansată de Ed.Claparède, 

devine inevitabilă. Diferenţele individuale sunt definitorii pentru gradul de « educabilitate » a elevilor. Se caută 

o concordanţă între caracteristicile psihofiziologice ale subiectlui și exigenţele sarcinilor școlare. Ii putem ajuta 

pe elevii slabi la învăţătura doar cu condiţia cunoașterii formei de maifestare concrete a nereușitei lor școlare, 
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stare de insucces neputând fi tratată la modul general pentru că ea depinde de conţinutul, condiţiile , modul de 

prezentare a activităţii școlare. 

 

 Bibliografie : Factorii psihologici ai reușitei școlare, Tiberiu Kulcsar 
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Voluntariatul- iubirea față de aproapele 

                                                                                                Prof. Erdos Cristiana 

                                                                                               Școala Gimnazială Socond, Jud: Satu-Mare 

 

           Din  dicționarului limbii române, aflăm că voluntar înseamnă a acționa de bună voie, din proprie 

inițiativă, fără a fi constrâns. Ca să fi voluntar înseamnă că trebuie  aloci resurse de timp pentru o cauză în care 

crezi și pentru care ești dispus să acționezi. Cea mai importanta cheie în a fi voluntar, este cauza, dorința care 

trezește în tine nevoia de implicare atât de mare, încât să fii dispus ca din timpul tău să investești acelei cauze. 

Toate acestea pornesc de la credință și iubire, pentru că ne spune Iisus Hristos ”credința fără fapte este moartă”,  

acestea fiind necesare mântuirii.  

              Unii oameni învață în familie, că binele pe care îl faci altora se întoarce mereu sub o altă formă, iar 

alții considera că își fac lor bine ajutând pe cei în nevoi. Pe lângă acestea, motivele pentru care oamenii fac 

voluntariat sunt diverse de la persoană la persoană.  Pornind de la satisfacția de a contribui, până la bucuria de 

a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a dezvolta noi abilități. Una 

din cele mai mare satisfacție pe care o au cei care sunt implicați în voluntariat este faptul că lumea știe de 

realizările lor și de implicarea care o au în acele acțiunii, dar și bucuria lui că a oferit ajutor. Mulți oameni au 

acesta dorință de a face voluntariat, însă nu știu de unde să înceapă sau au teama că le va ocupa mult timp. Dar 

atâta timp cât avem acea nevoie de implicare în ajutorul oamenilor, întâi facem o cercetare, mergând la 

asociații, astfel înțelegi câtă necesitate au, cât timp trebuie alocat, dar și energie fizică și emoțională. După 

participarea la unele evenimente, îți asumi acea responsabilitate.  

               Voluntariatul  este  și o valoare transmisă din generație în generație, unii oameni iubesc efectiv să 

ajute,  atât cu timp cât și  financiar, iar motivația este de a fii mai buni pur și simplu,  și totul pornește de la noi 

ca oameni. Pentru mulții din cei care au nevoie de ajutor orice gest poate însemna mult, iar pentru cei care 

oferă poate însemna puțin. Trăim vremuri în care, mai mult ca oricând, trebuie șă oferim ajutor, empatiei, 

acelora care au nevoie. Binele este o parte din esența noastră, avem timp acum să reflectăm asupra a ceea ce 

suntem de fapt, și mai ales cine. Cel care dorește să se implice în aceste acțiunii este foarte important să alegă 

o cauză care îl stimulează și care corespunde valorilor sale, să stabilească cât timp poate aloca săptămânal 

pentru activitatea de voluntariat, dar și să ducă vestea mai departe. 

              La baza  voluntariatul sunt unele principii definitorii acestea fiind următoarele: 

• Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

• Este o activitate care nu urmărește un câștig financiar, dar poate include doar decontarea unor 

cheltuieli cum ar fi: transport, consumabile, etc. . 

• Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

În România voluntariat este susținut de o infrastructura bazată pe: 

• Legislație: Legea 78, 2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, în vigoare din 

26 iulie 2014. Această lege înlocuiește Legea Voluntariatului 195/2001, rectificată în 2002 și respectiv 

2006. 

• Organizațiile neguvernamentale și instituțiile care implica voluntari. 

• Liniile de finanțare publice sau private care sprijină proiecte în domeniul voluntariatului  

• Programe de schimburi internaționale de voluntari.  

• Persoanele care se implică sau doresc să se implice ca voluntari. 

https://www.dex.ro/voluntar
https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
https://thriveglobal.ro/stories/ghidul-de-empatie-thrive/
http://www.saptamanavoluntariatului.ro/wp-content/uploads/2014/08/Legea-78-2014.pdf
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           Nu în ultimul rând, la baza voluntariatului stă iubirea oamenilor pentru semenii lor. În loc să 

pierdem timpul în fața unui ecran, mai bine ajutam pe acele persoane care sunt în  nevoii. Noi de altfel 

câștigăm multe lucruri, printre care împlinirea noastră, ne facem noi prieteni, descoperim realitatea 

din jurul nostru, dar și ne face mult mai responsabili. Să nu  uităm și de porunca care ne-a dată Iisus 

Hristos: ” Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți” Matei 22, 39. 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

712  

ÎNVĂȚAREA ONLINE ȘI ACCESABILITATEA EI IN ROMÂNIA 

Pantelimon Anca – Victoria 

Liceul Teologic Elim Pitești 

 

 Dacă cineva ar urmări, pas cu pas, traseul educației și al școlii din România, de la primele încercări 

(cum a fost cea din Făgăraș din anul 1657), apoi perioada după 1821, urmată de cea după crearea României 

Mari, după 1945 și în final după 1990, ar observa faptul că drumul nu a fost unul facil sau caracterizat de o 

dezvoltare uniformă. Ar observa că parcursul a fost deseori anevoios, fiind marcat de anumite personalități 

care au încercat să facă schimbări, unii opunându-se unui întreg sistem, deoarece știau că ceea ce voiau să 

facă era benefic. Cei care au adus schimbări în bine și care s-au luptat pentru ele si-au dat seama de faptul că 

educația are o importanță majoră și că ea influențează mersul unui stat.  

 La nivel global și continental, țările concurează pentru a arăta care sistem de educație este mai bun, 

mai eficient, cu rezultate mai bune, se fac reforme ale sistemului de învățământ, se analizează și se iau 

decizii. În ceea ce privește sistemul din România, atunci când citim fragmente din Legea Educației, lucrurile 

par să fie așa cum trebuie, având criterii și scopuri clare, creând un tărâm utopic al educației. Însă, în viața de 

zi cu zi a unui elev sau a unui profesor, realitatea este alta, dificultățile și provocările sunt mari, deseori 

arătând opusul textului din Legea Educației.  

 Pentru a întări această idee, în ultimele luni școala românească se cofruntă cu ceva nou, cu învățarea 

cu ajutorul unui dispozitiv conectat la internet, care este cunoscută sub numele de ”învățarea online”. A fost 

ceva brusc, care i-a luat pe toți prin surprindere. Dintr-o dată, directori, părinți, profesori, elevi, toți au fost 

opriți din ritmul lor zilnic familiar și au fost nevoiți să predea, să învețe și să evalueze în alt mod, acesta fiind 

pentru unii puțin cunoscut, iar pentru alții deloc. 

 Modalitatea de a susține lecțiile a devenit aceea asistată de calculator, prin intermediul platformelor 

educaționale. Termenul de e-learning este definit ca învățarea realizată prin studiu de acasă și utilizând 

computere și cursuri furnizate prin internet. Pentru a-si indeplini functia, învățarea online este furnizată prin 

intermediul unui mediu virtual de invatare. Acesta este definit ca o platforma bazata pe Web denumită 

si  platforma de e-learning ce livrează conținutul cursurilor în format digital și este de obicei integrată, în 

cadrul instituțiilor de învățământ. În mod tipic, platforma permite participanților să fie organizati în grupuri 

și roluri. De asemenea un curs virtual este structurat în resurse, activități și interacțiuni, prevazând și 

diferitele etape de evaluare, dar și furnizarea de rapoarte privind participarea.  

 Pentru sistemul românesc de învățământ, schimbarea a fost una foarte mare, mulți neștiind cum să 

reacționeze. Astfel, impactul a fost și încă este semnificati și, ca acest impact să fie unul pozitiv, oamenii 

implicați în actul de învățare trebuie să știe bine cum să îl gestioneze. Din punctul de vedere al unui cetățean 

american stabilit în România, învățământul online este bun și folositor, dar doar dacă este făcut așa cum 

trebuie. El spunea ca americanii fac de mult acest lucru, dar a accentuat faptul că acest tip de învățământ cere 

mult mai multă responsabilitate, muncă individuală din partea elevului, o planificare riguroasă a sarcinilor și 

o asumare mai ridicată din partea lui.  

 E-learning-ul nu doreşte să înlocuiască sistemele educaţionale tradiţionale ci să întărească procesul 

de învăţare. A fost adoptat de unităţile de învăţământ ca o alternativă la educaţia tradiţională, ea poate 

completa activitatea didactică din şcoală, dar nu o poate înlocui. Acest tip de platforme este destinat învățării 

active din partea elevilor, având în vedere că generațiile actuale sunt obișnuite cu lucrul pe calculator încă de 

mici. Ca profesori, putem să utilizăm această abilitate a elevilor pentru a-i determina să-și folosească 
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constructiv timpul liber, cu activități specifice fiecărei discipline sau arii curriculare în parte.  Platformele 

online nu au doar rolul de a livra conţinut educaţional, ci în plus oferă şi caracteristici care imită funcţionarea 

unei instituţii clasice de învăţământ. Astfel că îşi fac destul de repede loc în sistemul de învăţământ, 

permiţând utilizarea mai eficientă a resurselor materiale cât şi umane. 

 Pentru a utiliza aceste platforme, atât profesorul cât și elevul trebuie mai întâi să învețe să lucreze cu 

ele, să încerce și să experimenteze pentru a vedea cum funcționează și pentru a le putea folosi într-un mod 

înțelept. Tehnologia și aparatura pe care aceasta o pune la dispoziție nu ar putea înlocui profesorul, 

relaționarea dintre el și elev, contactul și căldura umană care se stabilește între aceștia. Platformele 

educaționale au impactat școala românească, pe profesori, pe elevii de toate vârstele, în mediul urban, în 

mediul rural, și fiecare poate spune cum a fost experiența lui.  

 O concluzie potrivită, din punctual meu de vedere, sunt vorbele academicianului Aurel Pop, care a 

spus: "Eu am spus că școala online, în acest moment, este o alternativă necesară, dar ar fi o mare eroare să o 

generalizăm pentru că suntem în fața unei situații-limită și riscăm să confundăm excepția cu regula. 

Autoritățile ar trebui să spună clar și precis că normalitatea este școala față în față și nu școala online. Dacă 

nu scoatem în evidență acest aspect temporar riscăm să dăm impresia că această criză se va prelungi la 

nesfârșit. [...] Nu ne putem juca cu generalizările. Un învățător face mai mult decât 10 laptopuri".  
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„Fapta bună vorbeşte de la sine” 

LAȚCU  ION-MANUEL 

Școala Gimnazială nr. 1 Bocșa 

 

Proiectele de voluntariat sunt tot mai răspândite în ultimul timp, scopul acestora fiind acela de a veni 

în întâmpinarea nevoilor importante ale comunității din sfera solidarității, prin implicarea individuală sau în 

echipe a oamenilor, oferindu-le acestora o experiență care să contribuie la dezvoltarea lor personală, socială, 

civică și profesională prin dezvoltarea de abilități și cmpetențe practice. 

Consider că voluntariatul îți poate aduce o împlinire, îți poate da o stare de bine și dacă ajuți pe cineva 

(o persoană sau mai multe) vei fi răsplătit cu emoția și bucuria celor ajutați. Este un gest de bunătate care te 

face să realizezi că viața are sens și scop, căci, din punctul meu de vedere, scopul vieții este să fii util cuiva, să 

ai compasiune pentru semenii tăi. Din păcate, sunt foarte mulți copii, vârstnici, tineri care au nevoie de ajutor, 

de sprijin și noi le putem face viața mai bună, să le dăm din puținul nostru. 

Din partea celui care primește, atunci când ajuți pe cineva, persoana respectivă e mișcată de intenția 

ta sinceră de a oferi, indiferent ce. La rândul său, cel care oferă sau ajută experimentează o senzație profundă 

de satisfacție, bucurie, mulțumire, fericire, care îi reduce și nivelul de stres. Dacă faci asta suficient de des, 

faptele bune îți pot crește longevitatea. 

Pe de altă parte, poți învăța ceva nou într-o activitate de voluntariat, întrucât implicarea civică ne 

expune la tot felul de situații și idei noi; îți poți lăsa amprenta asupra vieții cuiva; poți cunoaște alți oameni 

interesanți, cu preocupări comune cu care poți lega prietenii. De asemenea, poți deprinde / dezvolta abilitățile 

de a lucra în echipă, de a rezolva probleme, de a a concepe și planifica proiecte etc. 

Așadar, interesează-te cum poți ajuta, ieși din rutină, implică-te! Răsplata va fi mare, atât din punct de vedere 

fizic, cât și psihic, vei fi și te vei simți mai bun, superior sufletește. Indiferent de vârstă te poți implica în 

acțiunile de strângere de fonduri în beneficiul copiilor, tinerilor și bătrânilor ajutați de noi. Orice gest contează! 
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„Fapta bună laudă pe om” 

PÎRVU SIMINA 

Liceul Tehnologic „Dacia” Caransebeș 

 
„…Dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a fi 

schimbarea pe care ne-o dorim în lume.” (Mahatma Ghandi). 

 

Conform Legii din România, voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială. 

Activitatea de voluntariat este reglementată în România prin Legea 195/2001. 

Secolul în care trăim a adus cu el o multitudine de manifestări negative în societate, printre care o doză 

mare de stres și de egoism – cei mai mulți oameni au  tendința de a se concentra pe ei înșiși, pe familie și, 

poate, e firesc să fie așa. Însă nu trebuie să uităm că, totuși, avem o responsabilitate față de semenii noștri. Să-

i ajuți pe alții sau să faci fapte bune, la modul general, ar putea să fie unul dintre cele mai bune lucruri pe care 

le faci pentru tine. A te oferi să ajuți un prieten sau un coleg este  satisfăcător, chiar benefic, te poate ajuta să 

trăiești mai mult și să fii mai fericit, datorită endorfinelor (afirmă specialiștii). 

Nu contează ce facem sau cât facem, important este că ne dorim să-i  ajutăm pe cei ce au nevoie – 

vârstnici, bolnavi, copii din medii defavorizate sau orfani, oameni fără venit, fără adăpost etc. Există multe 

organizații care se ocupă cu astfel de acțiuni și oricare dintre noi poate deveni voluntar.  

De-a lungul timpului, m-am implicat deseori în acțiuni de ajutorare a celor ce aveau nevoie, în orașul meu: 

în fiecare an, de Crăciun, cumpăr hăinuțe și cizmulițe pentru copii (există o organizație ce  le preia și le 

împarte); uneori cumpăr ingredientele necesare mesei de prânz pentru centrul de bătrâni (cei de acolo îmi fac 

lista,eu duc alimentele și ei se ocupă de pregătirea mesei). Acestea sunt doar câteva exemple de acțiuni ce le 

poate întreprinde oricine, însă se mai pot face și altele asemănătoare: 

✓ donarea unei sume de bani în conturile unor organizații; 

✓ organizarea unui târg cu vânzarea unor articole de îmbrăcăminte / încălțăminte ce nu ne mai folosesc 

(se pot face și online); 

✓ târg cu vânzare de produse handmade; 

✓  donează-ți onomastica sau ziua de naștere: invită-ți prietenii care vor să îți ofere un cadou de 

ziua ta sau de ziua numelui să facă în schimb o donație pentru cauza ta (este o metodă des 

întâlnită pe rețelele de socializare). 

În concluzie, este foarte ușor să aducem zâmbetul pe buze cuiva, nu trebuie să facem sacrificii 

imense pentru asta, e destul un gest mic, care, cu siguranță va conta enorm pentru cei care au nevoie 

și pentru care, astfel, lumea ar putea fi mai frumoasă. 
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Transdisciplinaritatea şi multiplicarea dimensiunilor educaţiei  

 

                                                              Profesor înv. primar Cioltan Daniela 

                                                                 Școala Gimnazială Iorgu G. Toma 

 

 Motto: 

 „O autentică educaţie nu poate favoriza abstractizarea în dauna altor forme de cunoaştere. Educaţia 

trebuie să pună accentul pe contextualizare, concretizare şi globalizare. Educaţia transdisciplinară se bazează 

pe reevaluarea rolului intuiţiei, imaginaţiei, sensibilităţii şi corpului în transmiterea cunoştinţelor” 

    (Basarab Nicolescu – Carta transdisciplinarităţii) 

 

 Lumea contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie. Principala 

caracteristică a acestei provocări rezidă în proliferarea fără precedent a disciplinelor academice şi neacademice, 

fapt ce conduce la o creştere exponenţială a cunoaşterii, făcând astfel imposibilă oricfe privire globală asupra 

fiinţei umane. 

 Noua educaţie are obligaţia de a avea în vedere complexitatea rolurilor pe care le va juca copilul/elevul 

sau studentul de azi în societatea viitoare, de la acela de fiinţă autonomă, de membru al familiei şi al unei 

colectivităţi, de cetăţean şi producător, până la acelea de subiect şi obiect al multiplelor şi diverselor experienţe 

de viaţă succesive care îl vor ajuta să se cunoască pe sine şi să abordeze o conjcepţie democratică, 

manifestându-se ca fiinţă liberă, creatoare, capabilă să poată reacţiona împotriva alienărilor şi dezintegrării 

vieţii şi a individului, fenomene pe care lumea de azi le provoacă atât de frecvent. 

 Este vorba, aşadar, de depăşirea frontierelor rigide, de o educaţie care să deplaseze accentul spre 

conştientizare, cooperare, spre gândire critică şi selecţie, spre adaptabilitate şi interpretarea lumii mereu 

schimbătoare. 

 Poate învăţământul tradiţional să răspundă unor asemenea imperative? Desigur, nu.Metamorfoza spre 

o nouă viziune asupra lumii şi, implicit, spre noi căi de abordare educativă este astăzi inevitabilă.Rezolvarea 

problemei nu rezidă însă (cum s-a crezut până nu demult) numai în schimbări de curriculum, acţiune în linii 

mari, deja încheiată şi la noi, ci (în primul rând) în schimbarea referitoare la aplicarea lui. Cheia succesului se 

găseşte în buzunarul pedagogilor, al didacticienilor şi, mai ales, al practicienilor (educatoare, învăţători, 

profesori). Ea se traduce prin proiectarea, organizarea şi diseminarea tehnicilor unui demers didactic în, între 

şi dincolo de orice disciplină, adică transdisciplinar. 

 Istoria acestui nou demers este relativ recentă- 1970, prima schiţă a transdisciplinarităţii fiind datorată 

lucrărilor lui Jean Piaget, Edgar Morin, Erich Jantsch, Edgar Faure. Transdisciplinaritatea era concepută ca o 

etapă de depăşire a interdisciplinarităţii, aşadar, numai accepţiunea de înăuntrul disciplinelor fiind luată în 

calcul. 

 Tot în 1970, la Colocviul Interdisciplinaritatea-Probleme de învăţământ şi de cercetare în universităţi, 

desfăşurat la Nisa sub organizarea OCDE, Jean Piaget propune adăugarea la accepţiunea de înăuntrul 

disciplinelor şi a accepţiunii de dincolo(de discipline). 

 Din 1980 transdisciplinaritatea intră cu prioritate şi în câmpul de cercetare şi teoretizare al oamenilor 

de ştiinţă, îndeosebi al fizicienilor, pentru ca în 1987 să se înfiinţeze la Paris Centrul Internaţional de Cercetări 

şi Studii Transdisciplinare (CIRET), al cărui preşedinte este savantul român Basarab Nicolescu, fizician, 

teoretician la Centrul Internaţional de Cercetări Ştiinţifice al Universităţii din Paris. În 1992 ia fiinţă, la 

propunerea lui Basarab Nicolescu şi René Berger, Grupul de Reflecţie asupra Transdisciplinarităţii de pe lângă 

UNESCO, iar în noiembrie 1994, la Convento de Arrábida, Portugalia, are loc primul Congres Mondial al 

Transdisciplinarităţii, finalizat pein redactarea Casrtei transdisciplinarităţii, declaraţie program deschisă spre 

semnare „oricărei persoane interesate în promovarea măsurilor progresive de ordin naţional, internaţional şi 

transnaţional menite să asigure aplicarea acestor Articole în viaţa de fiecare zi.” 
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 Există diferenţe între accepţiunile pe care psihologii şi pedagogii de la grupul de cercetare UNESCO 

şi oamenii de ştiinţă de la CIRET le dau termenilor de inter/pluri/multi şi transdisciplinaritate. Primii au 

abordat aceste probleme în legătură cu organizarea conţinuturilor învăţământului, definindu-le ca etape şi 

necesităţi ale integrării curriculare (abordarea integrată, cross-curriculară, abordarea modulară), propunând o 

viziune holistică, constructivistă şi instrumentală , pe când savanţii (CIRET) definesc transdisciplinaritatea, 

din perspectiva unei filosofii a ştiinţei, ca pe o nouă viziune asupra Lumii, asupra Naturii şi asupra Realităţii, 

înţelegând prin inter/pluri şi prin multidisciplinaritate forme, grade de potenţializare şi actualizare ale 

transdisciplinarităţii. 

 Perspectiva holistică(opţiune pentru o strategie totală de planificare a curriculumului, cu o coordonare 

atentă între etapele procesului şi cooperarea între factorii implicaţi la diferite nivele de decizie) consideră 

copilul ca un întreg, ca o fiinţă ce trebuie privită şi dezvoltată în integralitatea sa. Potrivit acestei concepţii, 

curriculumul integrat ar fi reprezentat de un proces educaţional organizat în aşa fel încât să traverseze „barierele 

obiectelor de studiu, aducând împreună diferitele aspecte ale curriculumului în asociaţii semnificative, care să 

se centreze pe ariile mai largi de studiu ”. Predarea şi învăţarea ar reflecta astfel „lumea reală, care este 

interactivă” (Lucian Ciolan, apud. Shoemaker, 1989). 

 Perspectiva constructivistă, epistemiologică susţine că obiectul cunoaşterii neavând o stare finită, se 

construieşte, de-construieşte şi re-construieşte, articulându-se permanent, o dată cu acţiunea de explorare, 

cunoaşterea fiind „un construct uman fundamentat pe faptele vieţii sociale, reflectând valorile şi interesele 

umane social construite”(R. Trigg, 1996). Din această perspectivă, teoriile învăţării autentice reflectă 

înţelesurile şi metodologia construirii active a sensului pentru cel care învaţă(the active construction of 

meaning). 
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                                    VOLUNTARIATUL FAPTELOR BUNE     

            

                                             Prof.înv,primar, Iuliana Iacob

 Lic. Tehn. ,,Ion Creangă” Pipirig/ Școala Gimnazială Boboiești, Neamț 

 

 ,, Voluntariatul este activitate de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică în folosul altora ,fără a primi o contraprestație materială(definiția din Legea Voluntariatului 2006). 

Aici pot fi incluse activități diverse printre care cele umanitare, cultural-artistice, comunitare, 

protejarea mediului etc.         

Deoarece se apropia Luna Pădurii  iar în cadrul Programului Mondial Eco Școala era inclusă activitatea 

,,Plantăm un copac, salvăm o viață” am dezbătut la clasă tema ,,Voluntariatul-o faptă bună”. Am aflat cu 

bucurie că elevii aveau cunoștințe despre această frumoasă dar și educativă activitate. Cunoșteau faptul că 

poți deveni voluntar dacă vrei să participi cu adevărat  într-o activitate, să te informezi, să transmiți mai 

departe acele informații și să te implici activ în rezolvarea ei.      

 Astfel ne-am înscris ca voluntari la o activitate de împădurire  organizată în aprilie 2019, în 

localitatea Boboiești, la Pădurea Dolița de către Ocolul Silvic Pipirig în parteneriat cu Eco-Școala Boboiești. 

Organizatorii și-au propus împădurirea unei suprafețe cu puieți de brad. Elevii au ținut cont de 

responsabilitățile voluntarilor, de cerințele impuse pentru desfășurarea în condiții optime a activității dar și 

de beneficiile oferite.          

La finalul acțiunii toți au fost mulțumiți și de aceea au urmat și alte activități de voluntariat cum ar fi: -

Campania ,,Ana are …mere pentru zimbri” campanie organizată de Administraţia Parcului Natural Vânători 

Neamţ, acţiunea  având ca scop strângerea de ştiuleţi de porumb, cereale  şi alimente suculente pentru 

zimbrii aflaţi în ţarcul de aclimatizare de la Vânători.   

- Proiectul de voluntariat ,,Dăruiește din inimă”– proiect umanitar desfășurat în preajma sărbătorilor( Moș 

Nicolae, Crăciun, Paște, Ziua Copilului).        

-  Campania ,,Sădești un pom, salvezi o viață’’-copiii  au cumpărat un număr de pomi fructiferi (meri, peri, 

cireși) pe care i-au plantat in grădina școlii și care formează astăzi o adevărată livadă pe care îi îngrijesc cu 

mare responsabilitate și dragoste în fiecare anotimp.   

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, un model de bune practici pentru copii, adulți, maturi. 
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VOLUNTARIATUL ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ȘI PROFESIONALĂ 

Prof. Rotaru Daniela Elena 

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava  

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfaşurată de  persoane fizice, denumite voluntari, în 

cadrul unor raporturi  juridice, altele decât raportul juridic de muncă şi raportul  juridic civil de prestare a unei 

activităţi remunerate. 

În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe 

când al celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de 

voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. 

Societatea civilă olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și 

rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar 

în acest sens. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 
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diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 

Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial alTinerii în plină dezvoltare au 

nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida misiunea și viziunea personală sau 

profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, în acord cu cele menționate 

anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

      Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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Misiuni de voluntariat în școală 

 

                                                            Prof. Popa Brîndușa-Georgiana 

                                 Liceul Tehnologic ,,Mihai Busuioc”, Pașcani 

 

 

Misiunea de voluntariat este o misiune nobilă, al cărei scop este de a-i ajuta pe cei  defavorizați, pe 

cei a căror soartă a fost mai puțin norocoasă cu ei. Ar putea fi vorba aici de vârstnicii abandonați în aziluri, de 

orfani, cât și de alte cazuri, precum familii sărace, fără adăpost sau cu condiții precare.  

Școala este o instituție a statului care poate veni în ajutor, în misiuni de voluntariat, desfășurate de 

cadre didactice, împreună cu elevi. De exemplu, acestea pot organiza târguri sau bazaruri pentru a strânge bani 

care să fie folosiți pentru a aduce un zâmbet pe chipul celor mai puțin fericiți, precum vârstnici abandonați în 

aziluri, orfani de la centrele de plasament sau familii sărace. Misiunile de voluntariat în școli sunt un prim pas 

în conștientizarea tinerilor de rolul pe care aceștia îl au în societate, de importanța lor ca indivizi și de nevoia 

societății de oameni ca ei. În afara faptului că voluntariatul în școli este un act altruist, acesta este și o activitate 

de pe urma căreia elevii au multe de învățat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu, 

etc. Voluntariatul în şcoli este soluţia pentru o dezvoltare complexă a elevilor. 

Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de 

comunitate, de serviciul adus aproapelui, de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat 

internațional.Voluntariatul deschide orizonturi noi și reprezintă un bun prilej pentru a cunoaște oameni noi și 

o mai bună stăpânire a abilităților personale. Misiunea dascălilor și a școlilor este de a promova o cetăţenie 

activă, de a educa tineri deschişi, responsabili, foarte implicaţi, care să-şi dea timpul, abilităţile şi cunoştinţele 

lor în beneficiul altora, care să se dedice unei cauze nobile, obiectiv marcant al învățământului într-o Românie 

ce aparține Uniunii Europene. 

Cadrele didactice, prin propriile lor exemple, deschid inima, formează deprinderi și educă gândirea 

copiilor. Este bine ca aceștia să fie lăsați să observe, să cunoască, să exploreze; cu cât vor fi învățați de mici 

că este important să îi ajute pe alții, să se implice în acțiuni de voluntariat, de pe urma cărora nu au de câștigat 

nimic material, ci doar spiritual, cu atât aceștia vor tinde să introducă ideea și dorința de voluntariat în viața 

lor. În acest aspect, școala îi poate îndruma prin anumite activități sau misiuni de voluntariat, cum ar fi: vizitele 

la centrele de orfelinat sau la aziluri, spectacole caritabile, târguri caritabile sau strângerea gunoaielor de pe 

străzile din jurul școlii. Toate acestea pot fi ocazii potrivite pentru a-i implica pe elevi și de a-i obișnui să se 

acomodeze în rolul de voluntari.  

Cu cât mai repede se realizează astfel de activități, de voluntariat în școli, cu atât elevii își vor creiona 

un traseu mai clar în viață și vor deveni mai responsabili și mai buni, mai altruiști. Astfel de activități civice – 

educative îi formează pe aceștia ca oameni și îi pregătesc pentru viața de adult.  În școala în care sunt angajată 

de 10 ani s-au desfășurat misiuni de voluntariat care au responsabilizat elevii, i-au sensibilizat și i-au făcut mai 

buni. Este vorba despre organizarea unui bazar anual, în perioada sărbătorilor de iarnă, cu clasele ciclului 

gimnazial. Aceștia vindeau obiecte artizanale sau mâncare făcută de ei, iar cu banii strânși le cumpărau pachete 

vârstnicilor din azil. Aceștia mergeau împreună cu dirigintele și cu câteva cadre didactice la centre de 

plasament din localitate și le ofereau pachete din banii strânși în urma bazarului. Această misiune de voluntariat 

îi emoționa mereu atât pe copiii de acolo, cât și pe elevi, care se gândeau cât sunt de norocoși. În afara acestei 

misiuni de voluntariat s-a mai desfășurat și o altă misiune de voluntariat, de tip ecologic, în care cei implicați 

au fost tot clasele de gimnaziu, alături de diriginții lor. Fiecare clasă, împreună cu dirigintele/diriginta lor, 

colectau gunoiul de pe străzile adiacente școlii. Astfel, în urma acestei misiuni de voluntariat, elevii au devenit 

mult mai responsabili și mai conștienți de faptul că trebuie să protejăm mediul înconjurător și să nu ne batem 

joc de el.  

O altă misiune de voluntariat desfășurată în liceul unde lucrez a fost oferirea de pachete famiilor 

sărace din jurul orașului, în ptag de sărbători. Acestora li s-au dat rechizite școlare, ghiozdane și tot felul de 

materiale necesare pentru școală. Bucuria din ochii copiilor a fost neprețuită. Acestora le sclipeau ochii de 

bucurie pentru ceea ce primiseră și pentru gestul în sine. Toate aceste misiuni de voluntariat sunt pentru 
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dezvoltarea elevilor, pentru responsabilizarea lor, pentru formarea lor în viață, pentru a-i conștientiza de 

anumite lucruri, pentru a-i face mai buni, mai altruiști, pentru a se gândi la faptul că nu totul în viață e doar 

material.  

Bogăția spirituală dobândită în urma misiunilor de voluntariat din școli este mult mai mare decât 

bogăția materială obținută în orice alt fel de activități. Faptul că un elev ajută dezinteresat, că protejează mediul 

înconjurător, îl transformă în viitor într-un adult responsabil, altruist, sensibil la nevoile altora, cu spirit civic, 

un bun ecologist.  

Misiunile de voluntariat din școli sunt astfel activități menite să responsabilizeze elevii, să îi facă mai 

buni, mai altruiști, să respecte mediul înconjurător și să îi formeze ca oameni, pregătindu-i pentru viața de 

adulți. Cu cât aceste misiuni de voluntariat sunt făcute mai repede, cu atât mai bine pentru elevi. Aceștia nu au 

decât de câștigat de pe urma voluntariatului. Este vorba despre un câștig spiritual, și nu unul 

material.Voluntariatul în școli reprezintă un act nobil, un act altruist, care ar trebui desfășurat cât mai des 

posibil și cât mai timpuriu în educația elevilor.  
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Valoarea educativă a voluntariatului 

                                                                           Prof. înv. primar, Enuță-Ștefan Ionica 

                                                                              Școala Gimnazială Nr.17, Galați         

                                                   

           ,,Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un moment 

dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o 

ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii 

noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale.  

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Plecând de la această 

premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-și aduce contribuția la viitorul societății 

din care faci parte. 

A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate.  Atunci 

când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăiești şi poți ajuta la fortificarea lor. De 

asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce, deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, afectează 

societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să găsim o soluţie. Atunci când eşti voluntar oferi 

înapoi o parte din bunătatea ta unor persoane care au mare nevoie de acest lucru.  

           Suntem înconjurați de foarte mulți oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, astfel că, fiecare 

dintre noi poate deveni un voluntar, poate dărui din timpul, energia și resursele sale pentru un viitor mai frumos. 

Voluntariatul presupune schimb de idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi, de a lega tot felul de 

relații cu aceștia, implicare, dăruire, empatie, compasiune, bunătate, voință, iubire, înțelegere, toleranță și 

respect, interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism.  

           Atât viitorul cât și evoluția societății depind de modul în care copiii sunt educați. Încă de la vârste 

fragede este necesar să le cultivăm acestora interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat. Participarea 

elevilor la activități de voluntariat creează solidaritate, dezvoltă dorința de a deveni partener,  de racordare la 

valori, de  angajare activă la realizarea binelui celorlalți fără așteptarea unor recompense materiale. 

           În contextul societății actuale este importantă nu numai înarmarea individului cu informații și cunoștințe 

ci mai ales cu atitudini, cu comportamente și modele de acțiune în situații sociale. Participarea la acțiuni de 

voluntariat cultivă respectul față de om și societate. Ocuparea eficientă a timpului liber prin activități de 

voluntariat poate să amelioreze calitatea vieții, poate fi o sursă de progres și bunăstare pentru societate, să 

contribuie la educarea și formarea tinerilor. 

Valoarea voluntariatului se identifică pe doua dimensiuni: dezvoltarea individuală a elevilor implicaţi 

în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţii locale. Voluntarul poate să soluţioneze unele probleme 

locale prin cultivarea încrederii, solidaritate, toleranţă şi coeziune socială, fiind o formă de cetăţenie activă. 

Voluntariatul în școli este un prim pas în conștientizarea tinerilor de rolul lor în societate, de importanța 

lor ca individ, de nevoia societății de oameni ca ei. Ieșirea din zona de confort și dezvoltarea de noi abilități 

este cel mai bun mod de dezvoltare a stimei de sine. Voluntariatul sporește sentimentul de mândrie și, astfel, 

încrederea în sine. Când elevii sunt provocați prin voluntariat și primesc aprecieri de la alții, acest lucru îi face 

să se simtă mult mai bine emoțional și mental.  

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la elevi, a cultiva valorile lui, este una dintre sarcinile de 

seamă ale profesorilor. Nu numai în prag de sărbătoare lumina, fericirea şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele 

celor mici, ci permanent. Activităţile de voluntariat constituie o bogată experienţă de învăţare, facilitând 

dezvoltarea unor competenţe sociale şi dezvoltând sentimentul de solidaritate la copii. 
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 În calitate de cadru didactic ai menirea de a forma la copii gustul pentru activităţile care au ca finalitate 

împlinirea sufletească prin bucuria adusă celor care au nevoie de ea. Se pot aminti multe astfel de actvităţi: 

vizite la centre de copii sau bătrâni, concursurile, evenimente organizate la care se pot face donaţii ce pot fi 

folosite pentru cei care au atâta nevoie. Pentru copil, cadrul didactic este un model pe care tinde să-l imite, să-

l urmeze. De aceea, cu cât copilul înţelege de mic că este important să-i ajute pe alţii fără să primească beneficii 

materiale, cu atât se va implica mai mult. Pe măsură ce va creşte şi va înţelege acest lucru, când va fi mai mare 

îşi va asuma, ca persoană, statutul de voluntar. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa 

de adult. 

            Dar ca să desfăşori o astfel de actvitate trebuie să cunoşti ce implică noţiunea de voluntar. În primul 

rând a fi voluntar înseamnă să ai drepturi şi responsabilităţi. 

            Drepturile de voluntar : 

*de a nu fi discriminat; 

*de a fi respectat ca persoană; 

*de a fi informat; 

*de a fi instruit; 

*de a primi sarcini în funcţie de experienţă etc. 

             Responsabilităţile voluntarului se concretizează în: 

*îndeplinirea sarcinilor asumate; 

*solicitarea sprijinului la nevoie; 

*respectarea confidenţialităţii. 

În urma parteneriatelor de voluntariat  derulate am constatat faptul că, s-a dezvoltat spiritul de 

apartenență la grup, s-a asigurat o mai bună colaborare între elevi-elevi, elevi-cadre didactice, elevi-părinți, 

cadre didactice-părinți, elevii au dobândit mai multă încredere în ei, au lucrat în echipă, au empatizat, 

timiditatea, teama de a vorbi în public au dispărut, au legat prietenii noi. 

Voluntariatul are extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care 

poate genera dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. 
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Fã-ţi curat la munte 

Prof. Racolţa Camina Gabriela 

Liceul Bãnãţean Oţelu Roşu 

Iarna anului 2017. 

Un grup de copii, coordonaţi de un “copil” mai mare, adult în toatã regula, se tot gândesc cum ar putea sã îşi 

cureţe locul unde iarna se distreazã pe schiuri. Şi nu doar atât: iarna sunt voluntari în tabãra “Zâmbete pe 

schiuri”, care se adreseazã copiilor cu handicap, copiilor proveniţi din medii sociale defavorizate, copiilor 

aflaţi în primul an de adopţie, nevãzãtorilor, pe scurt, o tabãrã care aduce la un loc copii cu diverse probleme 

sociale sau fizice, pãrinţii acestora şi voluntari, toţi uniţi de dragostea de naturã şi munte, de aer curat şi 

distracţie. 

Aceşti copii voluntari pun pe primul loc în viaţa lor plãcerea de a ajuta. De a ajuta în diverse moduri: fie prin 

participarea la aceste tabere, fie prin proiectul pe care l-au gândit şi l-au demarat destul de simplu: “Fã-ţi 

curat la munte”.  S-au adunat, au discutat şi au pornit la drum cu încrederea cã ceea ce vor face le va aduce 

bucuria unui mediu mai curat, unui loc unde pot reveni oricând cu gândul cã şi ei au fãcut ceva util.  

Pe scurt, proiectul se adreseazã diferitelor categorii sociale, implicate în ecologizare. “Copilul” adult a avut 

grijã sã se îngrijeascã de primirea sponsorizãrilor, de cãutarea locului de cazare, de primirea pungilor şi 

mãnuşilor pentru adunarea gunoiului, de cele mai multe ori prea mult pe munte. 

În fiecare varã de atunci încoace, în lunile iulie sau octombrie, se adunã pe Muntele Mic şi ecologizeazã, cu 

mâinile, adicã adunã gunoiul lãsat de “oameni” în urmã. Şi culmea, chiar se mândresc cu ceea ce fac. E 

cumva atipic, nu? Adolescenţi care sã nu arunce nimic în urmã, adolescenţi care sã adune gunoaie uitate de 

alţii în urmã…Bineînţelesc cã fiecare ediţie se încheie cu o mare petrecere, “Weekendul lui Ilie”, adicã în 

jurul datei Sfântului Ilie, când, diverşi invitaţi vin pe munte sã le rãsplãteascã munca.  

Piedici au existat destule, mai ales atunci când au fost certaţi cã depoziteazã gunoiul în saci, pe care unde îi 

vor arunca? A existat şi soluţia: unii iubitori ai muntelui au venit cu maşini şi utilaje pentru a cãra gunoiul 

jos, apoi, încet, încet, s-au implicat tot mai mulţi oameni, tot mai multe autoritãţi, care au ajutat la buna 

desfãşurare a activitãţii.  

Dupã primul an, când au participat la proiect doar adolescenţi, au venit sã ajute şi voluntari de la un centru de 

plasament, de la o asociaţie de întrajutorare, de la cluburi sportive şi de la un batalion de infanterie, de la un 

club montan, dar şi oameni simpli, iubitori ai muntelui. 

Au existat şi douã ediţii “Fã-ţi curat la lac”, pentru cã în imediata vecinãtate se aflã şi un lac de acumulare, la 

Poiana Mãrului, unde aceşti copii se distreazã vara. Aici, în schimb, totul a decurs mult mai uşor, pentru cã 

déjà proiectul de pe Muntele Mic era cunoscut şi au fost imediat sprijiniţi. 

Din pãcate, anul acesta nu au putut continua proiectul, pandemia şi-a arãtat colţii peste tot… Sperãm la un 

viitor mai bun, cu linişte şi sãnãtate pentru toatã lumea. 
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Cum prevenim abandonul scolar 

 

Prof. Ungureanu Elena Carmina 

Scoala Gimnazială Budești, com. Budești, jud Vâlcea 

 

     Uniunea Europeană definește persoanele care au abandonat timpuriu școala drept persoane cu vârste 

cuprinse între 18 și 24 de ani, care au doar o educație de gimnaziu sau mai puțin și nu mai frecventeaza scoli 

sau cursuri de formare profesională. Abandonul scolar poate lua mai multe forme. Acesta include tinerii care 

au abandonat școala înainte de sfârșitul învățământului obligatoriu, cei care au absolvit învățământul 

obligatoriu, dar care nu au obținut o diplomă secundară superioară și cei care au urmat cursuri pre-profesionale 

sau profesionale care nu au condus la o calificare echivalentă nivelului secundar superior (părăsirea timpurie 

a școlii în Europa). Părăsirea timpurie a școlii este o problemă gravă pentru orice țară care trebuie să facă față 

acestui fenomen. Este rezultatul unui proces gradual de nonimplicare si dezangajare a elevilor de la școală 

datorită unor factori interdependenți care includ lipsa motivației, performanța scăzută a educației și 

comportamentul delincvent - adesea în legătură cu un context socio-economic dificil și cu anumite practici 

școlare 

             Abandonul școlar este legat de șomaj, excluziune socială, sărăcie și sănătate precară. Există multe 

motive pentru care unii tineri renunță prematur la educație și formare: probleme personale sau familiale, 

dificultăți de învățare sau o situație socio-economică fragilă. Modul în care functioneaza sistemul educațional, 

climatul școlar și relațiile profesor-elev sunt, de asemenea, factori importanți (abandonul școlar timpuriu, UE). 

Evoluția tipică a unei persoane tinere într-o persoana care abandoneaza școala a fost descrisă frecvent după 

cum urmează: elevul vine dintr-un mediu defavorizat slab educat, social și economic, care ii oferă puțin sprijin. 

Eșecul la școală în primele etape duce la o atitudine ostilă față de școală, care de obicei se termină cu 

absenteismul cronic. Acest lucru este adesea întărit de o situație extra-școlară cu puține controale și în care 

anturajul joacă un rol semnificativ. După o fază de chiul și rapoarte școlare care reflectă lipsa de participare a 

elevului, el / ea în cele din urmă abandoneaza școala. Această descriere, care s-a concentrat în primul rând 

asupra individului, indică doar deficiențe clare în "profesionalizarea" cadrelor didactice. Ea ascunde in special 

orice deficiențe structurale și în mare măsură absolvă școala (ca instituție) de responsabilitate 

           Literatura de specialitate arată că factorii de risc, probabil comuni in toate țările europene, sunt factori 

personali (cum ar fi o varietate de factori care duc la dezorientare sau dificultatea crescândă a individului de a 

se integra) și factori socio-culturali, ca șansele scăzute de a obține un loc de muncă atrăgător, relevanța 

educației care nu este destul de evidentă în public, efectul sărăciei asupra bunăstării emoționale, cum ar fi 

bullying-ul și stigmatizarea de către colegi, statutul social / economic scăzut al zonei în care tinerii traiesc, 

viata sociala săraca în afara școlii - uneori conducând la urmărirea penală, numărul mare de ore de lucru în 

afara școlii, lăsând astfel puțin timp pentru pregatirea școlară și participare). Cum pot contribui cadrele 

didactice la evitarea condițiilor care determină situațiile de abandon școlar în rândul adolescenților care 

frecventează gimnaziul? Ce strategii și instrumente au cadrele didactice pentru a implica elevii în metodele lor 

de învățare? În acest context, provocarea constă în:  

              • Ajutarea cadrelor didactice să recunoască impactul pozitiv al promovării implicării elevilor în 

procesul de învățare și participare la viața școlară pentru a împiedica abandonul școlar;  

              • Recunoașterea, consolidarea și validarea practicilor și abordarilor educaționale pe care le au cadrele 

didactice, considerate promițătoare pentru învățarea cunoștințelor practice în învățământul gimnazial. Pentru 

a atinge aceste obiective, în ultimul deceniu a existat un mai mare interes față de diseminarea în învățământul 

secundar a modelelor de predare și învățare bazate pe cercetare și experiență practică, cum ar fi învățarea 

bazată pe experiență, învățarea bazată pe practici , învățarea bazată pe anchetă, care înseamnă implicarea 

elevilor in a lucra împreună la probleme reale și semnificative, în clasă și în afara ei. În acest sens, învățarea 

bazată pe proiecte și probleme, cum ar fi învățarea legată de muncă, contribuie în mod semnificativ la 

propunerea de a gasi cât mai des posibil noi modalități de a uni cunoștințele teoretice cu cele practice. 
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            Pentru a preveni inadvertențele între așteptările elevilor și oferta școlară, profesorii trebuie să învețe 

cum să pună în practică în orele lor următoarele:  

(a) strategii practice și metode de predare interactive;  

(b) bune cunoștințe de bază în domenii principale de limba si comunicare, matematica și IT ;  

(c) strategii de cultivare și dezvoltare a competențelor inter-curriculare, esențiale pentru tot învățamantul de 

astăzi;  

(d) oportunități de ore de clasa flexibile, adaptate nevoilor fiecărui student.  

            Conform acestor cerințe, toate metodele și tehnicile de învățare prin practică, învățarea prin cooperare 

și învățarea electronică ar trebui să fie integrate și desfășurate în lecțiile din clasă, nu numai la nivelul 

gimnaziului si liceului, ci și la nivelul școlii primare și învățământului superior. 

             Fenomenul abandonului școlar își găsește rădăcinile în experiența elevilor, în parcursul eșecului lor 

școlar, preludiul neregularităților și părăsirii școlii, dar și în dezacordul față de ceea ce studiază, pe care îl 

consideră prea departe din ceea ce vor face ca profesioniști în viitor . Această ipoteză a fost solicitată să-și 

insușească fenomenul cercetat de abandon școlar ca rezultat și, în același timp, fenomenul distanței teoretice 

pe care elevii îl simt despre ceea ce studiază la școală si activitatea lor viitoare in campul muncii. În acest sens, 

abandonul școlar nu poate fi analizat printr-o schemă liniară de cauză-efect; determinanții semnificativi ai 

eșecului școlar și abandonului școlar sunt reprezentați de un set de factori care sunt reciproc interdependenti . 

         Printre elementele care contribuie la influențarea experienței școlare în ceea ce privește satisfacția pentru 

parcursul realizat, performanța școlară, semnificația ideii școlare și a cunoașterii, conceptul de sine ca elev, 

relația cu profesorii, colegii și părinții sunt cei mai influenți factori pe care elevii, în special cei din liceu, îi 

consideră cei mai relevanți . Învățământul secundar încă se plânge de distanța dintre cunoștințele teoretice din 

practicile de lucru și persistența învățării decontextualizate în mediul educațional formal ;ei preferă să învețe 

o meserie și să dobândească o competență profesională. Elevii cred că profesorii nu înțeleg problemele lor și, 

de fapt, sunt complet indiferenți față de ei și acest lucru se poate transforma în relații slabe profesor / student. 

Adesea, școala nu evaluează "abilitățile de viață" învățate de elevi în viața de zi cu zi și consideră acest tip de 

abilități ca neavand legatura cu rezultatele educației formale, astfel încât studenții nu se simt apreciați de școală. 

Ei simt că nu au fost bine ghidați în alegerea cursurilor / a școlii sau că învătamantul dureaza prea mult. Nevoile 

lor sunt de a fi ascultati empatic si de a le fi intelese problemele și de a avea o mai bună orientare scolara și 

spre o carieră care li se potriveste. În acest context, contribuțiile metodologice extrase din integrarea in școală 

a modelelor de predare și învățare bazate pe cercetare și experiență practică, cum ar fi învățarea prin acțiune 

,învățarea bazată pe, învățarea bazată pe cercetare. Aceste metode practice de predare și învățare oferă elevilor 

condițiile de integrare a ceea ce învață la școală in ceea ce se așteaptă de la ei să facă odată pe piața muncii. 

Permițând elevilor să experimenteze instrumente pentru cunoștințele centrate pe acțiune și instrumente 

educaționale care facilitează aplicarea in practica a ceea ce învață, reprezintă astăzi un obiectiv care trebuie 

atins și pentru a preveni fenomenul abandonului școlar. 

        In concluzie, există câteva elemente care merită menționate:  

      • În primul rând, AS este un fenomen complex, cu motive multiple. Din analiza datelor colectate, este de 

asemenea clar că este un fenomen transversal pentru toate țările europene, deși cu proporții foarte diferite. Este 

adevărat că AS este în scădere în prezent și că diferite state membre au atins deja cotațintă de 10% definită de 

inițiativele UE, în același timp numărul tinerilor care abandoneaza scoala timpuriu continuă să fie destul de 

relevant: 4 milioane de tineri în întreaga Europă; 

       • Cel de-al doilea element de reflecție este că, deși există diferențe, unele caracteristici comune pot fi 

evidențiate. AS nu este neapărat legat de factori subiectivi (cum ar fi marginalizarea individuală și fragilitatea), 

ci mai degrabă de factorii "de mediu" la școală. Abandonarea scolii își găsește deci rădăcinile în experiența 

elevilor, în eșecurile lor școlare, preludiu pentru chiul si abandon, dar și în dezamăgirea lor in legatura cu ceea 

ce studiază;  

         • Un al treilea element se refera la combaterea abandonului școlar care necesită implicarea și participarea 

multor factori și institutiilor cu putere de decizie. Astfel, implicarea școlilor, a universităților și a asociațiilor 

societății civile pentru teatru Off Book urmează abordarea corectă;  
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          • Al patrulea și ultimul element este lipsa unor date coerente în calitatea acțiunilor care combat (sau 

încearcă să combata) AS și în conținutul educațional în general. De obicei, proiectele și sugestiile lansate la 

nivel european se concentrează pe elemente cantitative, cum ar fi numărul de acțiuni adoptate din punct de 

vedere normativ și administrativ la nivel național și local, proporția elevilor implicați în AS, proporția 

modificărilor curriculare ale cadrelor didactice adoptate la nivel național.  

        • Este de asemenea necesar să se evalueze impactul asupra mediului școlar, experiența profesorilor și 

așteptările elevilor și rezultatele unei abordări in care învățarea este bazată pe experiență, pentru a demonstra 

în mod clar felul în care "percepția" elevilor asupra mediului din clasă să fie abordata și îmbunătățita prin 

metode de predare inovatoare și relevante din punct de vedere calitativ.  

Prevenire 

• discuţie cu familia / tutorii etc.; 

• apropierea / implicarea părinţilor către / în activităţile realizate de către unitatea şcolară  

• motivare / stimulente sau instrumente financiare,  

• responsabilizarea elevilor prin alocarea unor sarcini social-organizatorice-administrative; 

• diminuarea/eliminarea intenţiilor de segregare la nivelul elevilor  

• cooptarea serviciilor locale / comunitare (asistenţă socială, protecţia copilului etc.); 

• înscrierea în competiţii sportive şi participare în diverse activităţi sportive. 
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MODALITĂŢI  DE  ASIGURARE A  SUCCESULUI  ŞCOLAR  LA  VÂRSTE   MICI 

 

Prof. TOMELE VOICHIȚA-ALINA 

ȘCOALA  GIMNAZIALĂ  NR.1  CURĂȚELE 

 

 

 Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât 

strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de 

dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare 

a învăţării. 

 Activitatea de învăţare se circumscrie procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii pe baza  

interacţiunilor omului cu mediul, ceea ce implică în acelaşi timp, interacţiune şi complementaritate între 

pedagogic şi psihologic. 

 Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca activitate sistematică, 

organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre asimilarea de cunoştinţe şi formarea 

structurilor psihice şi de personalitate. Acest proces vizează obiective precise şi implică proiectare, anticipare, 

dirijare, control şi decizie.  

 Cercetările întreprinse în privinţa identificării factorilor ce explică nivelul rezultatelor şcolare au 

condus la determinarea capacităţii de învăţare a elevilor ca fiind un ansamblu de însuşiri individuale ca : nivel 

de dezvoltare intelectuală, interes şi motivaţie pentru activitatea şcolară, stare de sănătate, capacitatea de efort. 

Conceptul de maturitate şcolară arată faptul că rezultatele şcolare nu sunt dependente doar de aptitudinile 

elevului ci reprezintă,”eficienţa şcolară” a acestora, condiţionată de interese, motivaţie, perseverenţă, 

stabilitate emoţională şi atitudinea elevului faţă de învăţare. 

 Pornind de la constatarea că unii elevi învaţă mai repede şi alţii mai lent, B.Bloom şi John Carrol au 

considerat că se pot obţine rezultate mai bune de la cei din urmă dacă li se acordă un timp de învăţare mai 

îndelungat, atât cât au nevoie. Şi alţi cercetători au fost de părere că orice elev poate asimila conţinuturi dacă 

se utilizează căile adecvate pentru acest lucru. 

 Din această perspectivă, pentru a avea succes şcolar, nu este suficient ca să stabilim dacă  un elev 

obţine rezultatele vizate la şcoală, trebuie să găsim mijloacele şi metodele potrivite în acest scop. 

Putem defini conceptul de succes şcolar prin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ce 

priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât 

şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă 

de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar - concretizat în  rezultatele elevilor – 

reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de 

aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul  şcolar înglobează 

şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară.  

Succesul şcolar – ca performanţă echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse – se distinge de 

progresul şcolar – ce exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură ale elevului 

prin raportarea acestora la performanţele anterioare.  

Astfel, un elev este posibil să nu atingă parametrii obiectivelor stabilite chiar dacă în plan personal, 

înregistrează progrese. În acelaşi timp, progresul şcolar corelat cu succesul nu implică un nivel limită de 

performanţă şcolară ci are un caracter de proces, se află în continuă devenire, ceea ce înseamnă că rezultatele 

obţinute de un elev se raportează atât la obiectivele stabilite cât şi la posibilităţile proprii. De aici reiese 

necesitatea conceperii programului şcolar la capacităţile elevilor. 

Insuccesul şcolar – văzut ca incapacitate a elevului de a progresa în ritmul colegilor, de a obţine un 

randament în conformitate cu obiectivele stabilite – se sancţionează în mod obişnuit prin repetarea clasei, ceea 

ce constituie o problemă psihopedagogică importantă, deoarece reflectă adaptarea limitată a sistemului de 

învăţământ, a acţiunilor educative, la particularităţile psihice ale elevului fapt ce condiţionează reuşita şcolară 

(făcând-o dependentă de capacitatea elevului de a răspunde cerinţelor şi condiţiilor impuse de şcoală). 
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Pedagogia contemporană se confruntă cu două poziţii divergente: unii pedagogi susţin oportunitatea 

repetării clasei, alţii, eliminarea acesteia prin promovarea tuturor elevilor, independent de nivelul 

performanţelor lor. 

 

Factorii care influenţează reuşita şcolară 

 

 Funcţionarea în bune condiţii a activităţii şcolare este determinată de interacţiunea complexă a 

numeroşi factori iar calitatea procesului didactic este reprezentată de calitatea acţiunii acestor factori. În 

consecinţă, reuşita sau nereuşita se pot explica prin natura şi acţiunea factorilor implicaţi în organizarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice. 

Factorii pot fi: interni ( care privesc condiţia biopsihică a subiecţilor) şi externi ( ce se referă la cadrul 

de desfăşurare a activităţii de instruire – învăţare). 

Factorii interni se constituie ca elemente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi 

biologici ( particularităţi de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă ), precum  şi  însuşiri psihice,  cognitive  

şi  

non – cognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, aptitudini, interese, aspiraţii, atitudini. 

 Factorii externi se pot defini prin intermediul aspectelor psihopedagogice care privesc organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ ( concordanţa dintre conţinut şi capacitatea de asimilare a elevilor, 

metodologia aplicată, nivelul de pregătire al profesorului), aspecte care ar putea fi incluse şi în categoria 

factorilor interni, datorită incidenţei asupra actului didactic. De mare importanţă sunt factorii externi care 

influenţează nivelul randamentului activităţii şcolare şi anume: condiţiile de mediu familial,  socio–cultural, 

calitatea materialelor didactice, a resurselor materiale din şcoală, condiţia estetică a mediului şcolar. Chiar 

dacă aceşti factori au un impact major asupra întregii perioade şcolare, în primii ani ai vieţii copilului s-a 

demonstrat că influenţează în mod decisiv evoluţia psihică a copilului. 

 Cu privire la rolul îndeplinit de ansamblul de factori interni şi externi în sensul influenţării reuşitei 

şcolare, se poate sublinia că: 

- reuşita şcolară este rezultatul ansamblului factorilor, cu menţiunea că fiecare factor are o 

contribuţie variabilă, în funcţie de natură şi de relaţiile funcţionale dintre aceştia; 

- factorii interacţionează, fiecare din ei având, în unele cazuri, un rol complementar faţă de ceilalţi; 

- este greu de stabilit contribuţia  specifică a fiecărui factor, chiar dacă se încearcă prin intermediul 

unor cercetări stabilirea dimensiunii rolului fiecărei categorii ( unii autori apreciază că inegalitatea 

rezultatelor ar fi dependentă de factorii extraşcolari, în special organizarea şi pregătirea procesului 

didactic); 

- influenţa factorilor poate fi modificată ( şi factorii în sine sunt modificabili : factorii externi se pot 

modifica prin măsurile întreprinse pentru ameliorare iar cei interni se modelează datorită influenţei 

factorilor externi, în special a acţiunii educative). 

Prin urmare,  principiul metodologic potrivit căruia factorii externi acţionează prin intermediul 

condiţiilor interne poate explica starea de reuşită sau nereuşită şcolară. De aici decurge şi concluzia că însuşirile 

psihice ale elevilor implicate în performanţele şcolare, pot fi îmbunătăţite eficientizarea acţiunii factorilor 

externi ( mai ales organizarea educaţiei). 

 

   Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare 

 

În scopul sprijinirii copiilor în formarea personalităţii, o importantă contribuţie o are munca educatoarei 

începând  de la vârste mici. Ea poate ajuta copiii să se dezvolte în ritmul propriu, să – şi fixeze scopuri, să 

realizeze ceea ce şi – au propus pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

Întrecerile, jocul, concursurile, sunt câteva dintre modalităţile de lucru cu preşcolarii ce contribuie la 

formarea comportamentelor adecvate vârstei dar şi la dezvoltarea unei imagini de sine corecte, a încrederii în 

propriile forţe şi capacităţi, a motivaţiei pentru învăţare. 
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Prin intermediul întrecerilor sportive, se dezvoltă încrederea în sine, în forţele proprii, încrederea vor 

rezolva sarcinile şi pot câştiga dacă îşi doresc acest lucru. Recompensele oferite au rolul de a dezvolta motivaţia 

câştigului, deci educatoarea trebuie să le aleagă cu grijă, cunoscând preferinţele majorităţii copiilor. 

Jocul, cu toate formele lui, este considerat de preşcolari o recompensă. Dacă acesta se desfăşoară pe 

echipe, copiii vor dori întotdeauna să facă parte din echipa câştigătoare, să fie primii. Este suficient să fie scoşi 

în faţa clasei şi să fie felicitaţi pentru succesul obţinut prin aprecieri verbale, aplauze. 

 Din acest motiv educatoarea are în vedere să sublinieze în finalul jocului că toţi copiii sunt câştigători, 

dar pe primul loc se află acela care a rezolvat cel mai bine cerinţele date. Orice recompensă, cât de neînsemnată 

pentru adulţi, este pentru preşcolari un motiv de mândrie, constituind în acelaşi timp o modalitate prin care se 

dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Copiii vor dori să înveţe mai bine, să cunoască mai multe despre temele 

propuse, pentru a fi recompensaţi, felicitaţi în faţa clasei. 

Concursurile între copiii de aceeaşi vârstă, între grupe sau grădiniţe, stimulează în cea mai mare măsură 

dorinţa de a fi primii, voinţa de a fi câştigători. Atunci când primesc diplomele, aceştia se mândresc în faţa 

celorlalţi preşcolari, stârnind la aceştia dorinţa de a participa şi ei şi de a câştiga premii în cadrul concursurilor. 

Prin urmare, motivaţia pentru învăţare se dezvoltă de la cele mai mici vârste, mai întâi prin aprecierile 

verbale ale educatoarei asupra activităţii la clasă, apoi prin întreceri, jocuri, concursuri, toate acestea organizate 

cu scopul de a verifica capacităţi şi comportamente dobândite pe parcursul procesului educativ. 

O condiţie a asigurării reuşitei şcolare ar fi continuitatea autentică între grădiniţă şi şcoală. Totuşi sunt 

numeroase distorsiuni în ce priveşte funcţionalitatea legăturii, care pot constitui surse de inadaptare a copilului. 

 Unele activităţi ce par un lucru firesc pentru copii din grădiniţă, la şcoală îşi modifică aspectul, 

devenind acţiuni programate, de muncă sistematică ce parcurg paşi specifici asimilării cunoştinţelor. Astfel că 

pregătirea copilului în scopul adaptării la cerinţele şcolii vizează structurarea întregii sale personalităţi, 

îndeosebi: dezvoltarea fizică şi senzorială( adecvată cerinţelor activităţii de scriere); intelectual – cognitivă; 

afectiv – motivaţională; psiho – socială; a trăsăturilor de  voinţă. 

Un rol deosebit de important în sensul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare îl constituie promovarea unei 

relaţii  educator – elevi, bazată pe încrederea în posibilităţile acestora, stimulare şi cooperare. 

În concluzie, succesul are un rol mobilizator, conduce la dorinţa de a învăţa şi de a obţine rezultate  

bune, pe când insuccesul , dacă este întărit şi de aprecierile educatorului, poate descuraja, ducând la lipsa de 

interes faţă de actul educativ. 
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Prevenirea și combaterea abandonului școlar 
 

Prof. Sprîncenea Gabriela 

 Liceul Tehnologic Vedea 

 

 

   Din cele mai vechi timpuri, oamenii au fost însoţiţi de educaţie, importanţa acesteia sporind cu fiecare 

generaţie. Educaţia reprezintă fundamentul vieţii oricărui om cu ajutorul căreia sau putut dezvolta gândirea, 

stilul de viaţă, percepţia despre lume, conservarea valorilor sociale, dar şi spirituale. Educația transformă, 

influențează și dezvoltă, șlefuiește personalitatea umană, putând astfel să influențeze modul în care oamenii 

ne privesc: atât în mod pozitiv cât și în mod negativ de mediul în care locuiește, de anturaj și de alți factori 

externi. Educaţia îşi are originea în mediile de dezvoltare ale individului şi în percepţiile sale despre lume, 

deoarece acestea îl vor însoţi de-a lungul existenţei sale. Educaţia ne însoţeşte pe tot parcursul vieţii. Pentru ca 

un individ să aibă şansa de a primi o educaţie normală şi corectă trebuie să crească într-o familie care să-i ofere 

modele demne de urmat, părinţi care să se implice în activitatea de la şcoală, să-l susţină şi să-l încurajeze pe 

copil. Fără educaţie nu putem să ne integrăm în societatea actuală, care este într-o continuă schimbare. Nevoia 

de adaptare este atât de puternică încât ne împinge către toate mijloacele posibile prin care se poate produce 

educaţia, atât la nivel micro (familia, şcoala, biserica), cât şi la nivel macro (societatea).      Personalitatea 

fiecărui individ este dezvoltată de către educaţie, iar odată cu aceasta şi latura spirituală, dar şi psihologică. 

Rolul cel mai important în educația fiecărui individ, alături de școală îl are familia. De aici pornește tot: 

percepția asupra vieții, stilul de viață, credința, cât și moralitatea și conduita. Astfel, mediul în care copilul va 

crește se va răsfrânge în mod iminent asupra dezvoltării sale psihice. Educația permite ființei umane să-și 

dezvolte capacitățile fizice și intelectuale, sentimentele și atitudinile morale și estetice, în scopul 

responsabilizării și integrării sociale optime ca cetățean. De când copilul începe şcoala şi până la finalizarea 

acesteia, trebuie menţinută o relaţie strânsă cu părinţii în ceea ce priveşte dezvoltarea lui către viaţa de adult. 

Nu numai copilul, cât şi părinţii trec prin diferite etape care îi supun la felurite încercări de ordin psihic, de 

aceea este benefică antrenarea părinţilor în munca educativă a şcolii. Alături de familie, şcoala joacă un rol 

foarte important în procesul educaţiei, dar şi a-l dezvoltării personalităţii. Profesorul trebuie să cunoască bine 

condiţiile vieţii de familie unde trăieşte copilul. Acest lucru se realizează prin vizitarea familiei, pentru 

cunoaşterea condiţiilor de viaţă, activitatea şi odihna.  

      Relaţia dintre părinţi şi copii, precum şi climatul familial, în general, reprezintă motive temeinice în ceea 

ce priveşte dezvoltarea fizică şi psihică normală a copilului. Școala nu îl poate învăța pe individ totul, iar 

educația nu se bazează numai pe școală, chiar dacă mulți o atribuie strict școlii. Părinţii au obligaţia de a se 

asigura că există condiţiile necesare pentru o educaţie pozitivă atât la şcoală, prin implicarea lor în activităţile 

elevilor, cât şi acasă, unde copilul se simte protejat. Părinţii care se implică în activitatea şcolară 

experimentează ocazii variate de a contribui la educaţia copiilor şi devin ei înşişi motivaţi să-şi continue 

educaţia. Participarea lor în cadrul activităţilor educaţionale din şcoală este un prilej pentru adulţi de a-şi 

împărtăşi abilităţile şi interesele, ceea ce contribuie la crearea unei relaţii pozitive cu proprii copii şi cu şcoala, 

precum şi la dezvoltarea conştiinţei propriei valori şi a încrederii în sine, iar pe de altă parte implicarea alături 

de ceilalţi părinţi din comunitate creează oportunităţi şi reţele de implicare sporite, sedimentează relaţiile 

sociale şi poate creşte sentimentul de control asupra mediului de viaţă. Şcolile pot beneficia de suportul moral, 

informaţional şi economic al familiilor şi comunităţii. Comunitatea oferă o largă varietate de resurse importante 

de care şcolile şi familiile se pot folosi mai uşor pentru binele copiilor. De asemenea, participarea comunităţii 

la luarea de decizii poate îmbrăca următoarele forme: stabilirea priorităţilor, planificarea şi executarea 

programelor, participarea la împărţirea beneficiilor din cadrul instituţiei, participarea la monitorizarea şi 

evaluarea proiectelor. Educaţia stă la baza tuturor proceselor care ne conduc către statutul de om civilizat, de 

fiinţă ce aparţine unei comunităţi, dezvoltându-ne totodată şi latura spirituală. Nu toţi au acces la acelaşi nivel 

de educaţie. Nu toate informaţiile pe care le receptăm din mediul exterior ne dezvoltă pozitiv gândirea şi 

comportamentul. Există foarte mulţi furnizori de educaţie: şcoala, biserica, societatea, mass-media, familia.  
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       Educația există în toate domeniile vieții de zi cu zi, chiar şi printre oamenii cu care trăim și de la care avem 

ceva de învățat. Nu am fi ceea ce suntem astăzi dacă mediul în care am trăit şi ne-am dezvoltat de-a lungul 

vieţii, din copilărie şi până la maturitate, nu ar fi fost benefic, iar între componentele lui nu ar fi existat un 

echilibru care să ne definească personalitatea.   Condițiile-cheie pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii 

pot fi sintetizate pe cinci domenii strict interconectate unul cu celălalt: 

 1. Management școlar  

 2. Suport pentru elevi  

 3. Profesori  

 4. Familia 

 5. Implicarea părților interesate  

 1. MANAGEMENTUL ȘCOLAR-  Competența și eficiența conducerii școlare ajută la crearea unui mediu 

educațional de cooperare care implică întreaga școală și la care se adaugă și legătura cu comunitatea locală. 

Managerii de școli sunt cei care încurajează inițiativa profesorilor în identificarea și gestionarea cazurilor de 

risc de abandon școlar. În plus, managerii fixează drept obiective principale ale managementului instituțional 

prevenirea și combaterea absenteismului și a abandonului școlar. În acest fel, se asigură o gândire unitară și 

eficientă la nivelul întregii unități școlare.  

2. SUPORT PENTRU ELEVI- Elevii trebuie sprijiniți. Este vorba inclusiv de sprijin emoțional și psihologic 

pentru abordarea problemelor (stres, depresie, tulburări post-traumatice) și comportamentelor de risc. De 

aceea, în fiecare școală care se confruntă cu fenomenul abandonului scolar ar trebui să existe:  

• Mecanisme de detectare precoce a riscului de abandon școlar: Semnalele timpurii de părăsire a școlii, inclusiv 

absenteismul școlar și comportamentul inadecvat, trebuie detectate rapid . Printre aceste semne se numără: 

lipsa atenției, dezinteresul, rămânerea în urmă etc. 

 • Identificare rapidă a dificultăților de învățare: Beneficiind de sprijin pentru recuperarea materiei pierdute din 

diferite motive sau pentru a ține pasul cu parcurgerea programei la clasa, elevii pot ajunge „egali„ cu colegii 

lor, fapt ce ar înlătura sentimentul de frustrare și izolare. Elaborarea unui plan de sprijin individual, convenit 

cu elevul și familia sa, stabilind obiective clare și realizabile, poate fi foarte utilă. 

 • Participare activă a elevilor la viața școlară: Elevii trebuie să se simtă parte a școlii la fel cum se simt parte 

a familiei lor. Responsabilizarea de acest gen determină creșterea atașamentului față de școală și față de toate 

activitățile derulate aici. Acest lucru se poate realiza prin implicarea în diverse activități extrascolare și proiecte 

europene unde copiii să lucreze împreuna, să se împrietenească și să învețe să promoveze școala ca pe un 

rezultat la muncii lor.  

• Învățarea interactivă și nonformală este esențială pentru creșterea interesului elevilor față de școală. Deși 

poate să pară superficială sau ieșită din contextul programei școlare, învățarea nonformală este cea care îi ajută 

pe elevi să se simtă valoroși chiar și atunci când au carențe educaționale, îi responsabilizează prin joc, îi face 

„să crească” fără să simtă presiunea maturizării. Copiii nu știu întotdeauna ce vor și, de aceea, au nevoie de 

ghidaj specializat. Cunoscându-le abilitățile, posibilitățile intelectuale, profesorii, diriginții, consilierii și 

familia pot lucra la îndrumarea acestora spre o anumită meserie ceea ce nu face decât să-i motiveze pe copii.  

3. PROFESORI - Motivarea cadrelor didactice este cel puțin la fel de importantă ca motivarea elevilor. De 

aceea, aceștia au nevoie de:  

- Management eficient. Așa cum elevii au nevoie de o ghidare din partea profesorilor, la fel și profesorii au 

nevoie de ghidaj din partea conducerii școlii și a inspectoratelor școlare/ a ministerului. Este totuși vorba de 

un mentorat eficient și biderecțional (în sensul că profesorii trebuie înțeleși, în măsura în care și ei trebuie să 

înțeleagă). Conducerea școlii trebuie să înlesnească comunicarea profesorilor cu familiile elevilor și să se 

situeze pe poziția de mediator.  

- Învățare de la egal la egal. Instruirea în școli pentru a dezvolta și promova o cultură a învățării peer-to-peer 

(în rândul profesorilor, dar și al elevilor) și observarea de la egal la egal. - Cursuri de formare, înclusiv prin 

proiecte europene. Lumea se schimbă permanent și în același timp cu ea și abordarea actului didactic care 

trebuie să se modernizeze permanent. - Teambuliding. Profesorii au nevoie de timp liber, dar și de timp de 

calitate împreună în care să pună cap la cap strategii, să vină cu idei de parteneriate pe termen scurt, mediu și 

lung, „să sclipească”.  
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4. FAMILIA  

• Implicarea părinților. Un părinte implicat înseamnă, de cele mai multe ori, un copil implicat. Deși deseori 

pasivi, prea ocupați, părinții trebuie implicați în viața școlii.  

• Educația ca responsabilitate partajată: Familia trebuie să știe că responsabilitatea educației se împarte între 

părinți și școală și că, între cele două, trebuie să existe comunicare și cooperare. 

 • Participarea la luarea deciziilor școlare și la viața școlară. Fie că este vorba de întâlnirile cu părinții sau doar 

de un apel telephonic, părinții trebuie să știe și să participle la viața școlii. Este mai dificil să te desparți de un 

mediu cu care nu ai nimic în comun decât de unul unde ai pus suflet și unde, implicarea ta, a dat roade.  

• Educația părinților. De multe ori, decizia copiilor de a părăsi școala se datorează lipsei de interes din partea 

familiei care, la rândul ei, este formată din membri fără studii. Or, într-o școală care poate să ofere  paletă largă 

de posibilități de educație, se poate realiza și educația părinților în paralel cu cea a elevilor.  

5. IMPLICAREA PĂRȚILOR INTERESATE- Școala nu este numai despre elevi, profesori și părinții. Școala 

este și despre toți ceilalți agenți ai vieții socio-economice care se pot implica pentru a face activitatea 

educațională mai interesantă și mai motivantă pentru tineri. Lucrătorii sociali, serviciile și organizațiile de 

tineret, lucrătorii de asistență socială, psihologii, asistentele medicale și alți terapeuți, servicii de protecție a 

copilului, specialiști, polițiști, sindicate, afaceri, mediatori interculturali, asociații ale migranților, ONG-uri și 

alte organizații comunitare din mediul sportiv etc. Cooperarea cu acești parteneri poate contribui la vitalizarea 

și diversificarea actului educațional, la motivarea tinerilor și, în final, la atractivitatea educației pentru tineri 

care este obiectivul final în lupta pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar.  

   Există nenumărate situații în care, din la fel de nenumărate motive, nu doar elevii sunt nepăsători față de 

școală, ci și profesorii. De cele mai multe ori, motivele sunt absolut obiective: familia, sănătatea personală, 

extenuarea, lipsa motivației etc. Cu toate acestea, examenul de titularizare nu este doar un interviu pentru un 

loc de muncă, ci și un angajament de responsabilitate pe termen lung. Un angajament care face din profesori 

niște actori educaționali, sintagmă în care termenul „actor” poate avea mai multe înțelesuri, inclusiv acela că, 

ajuns în fața clasei, profesorul joacă un rol. Deseori este dificil și frustrant, dar este una dintre acele situații în 

care nu îi poți cere celuilalt să fie într-un fel dacă nu îi arăți cum sau dacă nu începi, mai întâi, tu să fii. 
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Descrierea unei modalităţi de evaluare pentru metoda proiectului 

 

profesor pentru învățământ primar Bonca Alina Rodica 

Școala Gimnazială Grăniceri 

 

Motivaţie:  

Am ales această modalitate alternativă de evaluare la unitatea de învăţare ”În lumea cărții”, 

tema ”Textul literar”, clasa a IV a, în primul rând pentru a activiza clasa și conținuturile, întrucât în general 

acestea au în general un conţinut foarte dens şi sunt obositoare pentru copii.  

Această unitate de învăţare este, în plus, foarte ofertantă. Pot fi abordate texte amuzante, care 

înfăţişează episoade din viaţa de zi cu zi şi copiii se pot regăsi în ele cu uşurinţă. Acest lucru duce la 

destinderea copiilor şi permite abordarea „materiei” şi din perspectivă cross-curriculară.  

De asemenea, cunoştinţele noi se bazează în principal pe competenţe legate de receptarea textului 

scris, competenţe pe care elevii le au deja şi acest lucru le uşurează munca şi permite divagaţii de la „lecţia” 

clasică. 

Nu în ultimul rând, este o modalitate de evaluare în care elevii sunt implicaţi activ, presupune muncă 

individuală (lectură, cercetare), dar şi muncă în echipă, contribuind la sudarea colectivului. 

Competenţele vizate se referă la: 

− competenţele de comunicare în limba maternă; 

− competenţele de bază privind ştiinţa (geografie); 

− competenţe digitale (documentare, realizare de prezentări power-point); 

− competenţa pentru a învăţa să înveţi (activitatea de documentare); 

− competenţe care privesc conştiinţa şi expresia culturală (realizarea unei dramatizări) 

Obiective:  

− Să identifice fragmentele într-un text literar; 

− Să identifice ideile principale și secundare în textul dat; 

− Să povestească oral un text literar; 

− Să descrie  personajul principal; 

− Să identifice trăsăturile textului literar în opozanță cu textul  

nonliterar; 

 

 

− Să identifice fragmentele într-un text literar; 

− Să identifice ideile principale și secundare; 

− Să povestească oral  textul; 

− Să extragă şi să exprime morala textului dat; 

− Să realizeze harta povestirii; 

− Să identifice în textul dat elemente legate de statul Egipt; 

− Să localizeze pe hartă elementele de geografie menţionate în text; 

− Să realizeze, prin documentare proprie, în perechi,  

prezentări power-point care să conţină curiozităţi legate de Egipt; 

− Să enumere câteva atracţii turistice sau simboluri ale Egiptului; 

− Să realizeze o dramatizare a textului; 

 

Tema şi subtemele: Schiţa, „D-l Goe…”, de I.L. Caragiale; „Unde se varsă Nilul?”, de Mircea 

Sântimbreanu 

Locul de desfăşurare: sala de clasă, cabinetul CDI, scena şcolii 

Resurse materiale: manual, fişe de lucru, harta povestirii, calculatoare, internet, cărţi 

„D-l Goe”, de I.L. Caragiale 

4 ore, 1 săptămână 

„Unde se varsă 

Nilul”, de Mircea 

Sântimbreanu 

4 ore 

1 săptămână 
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Forma de organizare, stabilirea sarcinilor, rolurilor, responsabilităţilor:  

− În primele 4 ore activităţile se vor desfăşura frontal sau pe grupe, activitatea se va derula în mare parte 

clasic, în sala de clasă, pentru ca elevii să asimileze cunoştinţele despre schiţă prevăzute de programă; ei 

vor realiza ca temă un eseu argumentativ: apartenenţa textului la specia literară schiţă. (Acest eseu va fi 

inclus în portofoliul final) 

− Ora a 5-a se va desfăşura în sala de clasă, elevii vor aprofunda cunoştinţele despre schiţă, pe baza unui 

nou text suport, „Unde se varsă Nilul?”  Lucrând în perechi, colaborând, va realiza fiecare o hartă a 

povestirii, care va include mai multe aspecte: titlu, autor, idei principale și secundare, personaje, morală, 

trăsături ale textului literar; 

− Ora a 6-a se va desfăşura în cabinetul CDI, unde pornind de la textul dat, folosind resursele din cabinet 

(cărţi, calculatoare, internet), elevii se vor documenta şi vor identifica aspecte interesante ale statului 

Egipt (piramide, hieroglife, mumii, faraoni etc.), lucrând în perechi. Ei vor realiza în perechi câte o 

prezentare power-point cu lucrurile care li se par interesante; 

− Ora a 8-a se va desfăşura în sala de clasă, elevii vor rescrie „Unde se varsă Nilul?” sub forma unei piese 

de teatru, care să permită dramatizarea acesteia. Ei vor lucra în grupe de câte 4, cea mai bună variantă va 

fi aleasă pentru a fi dramatizată, la următorul eveniment educativ sau serbare. De asemenea ei vor realiza, 

individual, un jurnal reflexiv, privind întreaga unitate de învăţare parcursă. 

− Orele a 9-a şi a 10-a vor fi orele de evaluare a activităţilor elevilor la unitatea parcursă. 

 

Calendarul proiectului: durata: 10 ore 

Tipuri de produse: prezentare power-point, harta povestirii, fişă de autoevaluare a activităţii, jurnal 

reflexiv; 

Modalităţi de evaluare: portofoliul, dramatizarea, realizarea unor prezentări power-point 

Portofoliul final va conţine: harta povestirii (individual), eseu argumentativ (individual), slide-urile 

power-point listate (în perechi) şi rescrierea textului sub forma unei piese de teatru (în grupe de câte 4), 

jurnal reflexiv (individual). 

 

Elevii vor fi notaţi atât în funcţie de produsul final, cât şi în funcţie de participarea fiecăruia la 

realizarea acestui produs, în urma observării sistematice de către profesor şi analizând jurnalul 

reflexiv al fiecărui elev. Produsele vor fi afişate în clasă şi prezentate părinţilor. 

 

Probele de evaluare şi autoevaluare solicită formarea şi dezvoltarea abilităţilor de comunicare 

verbală, scrisă şi multimedia. În acelaşi timp, ele presupun şi exersarea abilităţilor de colaborare, de muncă 

în echipă şi de muncă individuală, de reflecţie, de creativitate, de gândire critică. 

 

Jurnalul reflexiv va cuprinde următoarele rubrici: 

 

Ce am învăţat nou? 

 

 

Care dintre ideile discutate au fost 

interesante? 

 

 

Care lucruri au fost plictisitoare? 

 

 

Care dintre idei nu îmi sunt clare? 

 

 

Unde am întâmpinat dificultăţi? 

 

 

Acum am colaborat cu echipa mea? 
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Cum mi-ar fi plăcut să fie abordată 

tema? 

 

Dacă aş putea schimba ceva, ce aş 

face? 

 

 

Cum te-ai simţit la aceste activităţi? 

 

Alte comentarii  
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IMPLICAREA ELEVILOR ÎN COMUNITATE -  

ASPECTE TEORETICE 

 

Prof. Bamiopol Laura Emilia 

Școala Gimnazială " Al. I. Cuza" , Brăila 

 

 Contribuția elevilor la dezvoltarea școlii, a comunității, a societății in principiu, se face practic, nu se 

poate învăța citind, ascultând sau memorând norme si reguli, ci prin exersare, asumare, trăire și repetare. 

Luciana Simona Velea menționa în cartea sa Participarea elevilor în școală și în comunitate faptul că în funcție 

de modul în care un elev este implicat într-o activitate, se poate distinge între: participare directă, atunci când 

fiecare are posibilitatea implicării directe și comunicării propriului punct de vedere, prin grupuri de inițiativă, 

discuții de grup în consiliile elevilor sau alte structuri și participare indirectă sau prin reprezentanți, atunci 

când elevii sunt reprezentați de un membru ales sau de o delegație. 

 Riepl Wintersberger preciza în cartea sa faptul că există patru modele de participare de manieră 

politică: 

a) integrarea tinerilor în procesele de luare a deciziilor politice prin consiliile municipale ale tineretului, 

forumuri ale tineretului, parlamente ale tineretului, audiențe pentru tineri 

b) participare orientată spre acțiune prin strângerea de semnături, demonstrații, anagajare activă în grupurile 

de protecție a mediului înconjurător sau a animalelor, opoziție politică, etc. 

c) inițiative asociative prin organizații de tineret, cluburi, asociații sportive, etc 

d) alte asociații pentru petrecerea timpului liber prin munca pentru tinerii angajați și studenți. 

 Karlheinz Duerr preciza în cartea sa, The School- a Democratic Learning Community, faptul că există 

o tipologie a formelor de participare a elevilor în școală și comunitate, după cum urmează: 

a) structuri participative ( consiliul elevilor, la nivelul clasei, al școlii, al județului și al țării, Biroul de presă 

sau purtătorul de cuvânt al clasei,al școlii sau al Consiliului elevilor) 

b) participarea elevilor în procesul de predare-învățare ( oferta curriculară, proiecte ale clasei, metode 

interactive,etc) 

c) activități extrașcolare ( festivități, proiecte școlare, parteneriate cu alte școli, acțiuni și proiecte comune, 

competiții școlare) 

 Elevii pot participa la viața comunității prin: campanii de informare și de educație a populației, acțiuni 

ecologice, proiecte de participare a elevilor la viața comunității, voluntariat, festivități, ajutorarea elevilor sau 

a persoanelor aflate în situații dificile, etc. O decizie adoptată în comun este rezultatul efortului echipei și 

depinde de lucrul în echipă al elevilor. De aceea, pentru a lua deciziile optime, este nevoie de un cadru adecvat, 

bazat pe comunicare, respect și încredere. Atunci când iau o decizie în comun, se încurajează gândirea critică, 

învățarea afectivă și cognitivă, respectul pentru diversitate și unitate. Cele mai importante tehnici de luare a 

deciziilor în grup sunt: 

a) Brainstorming-ul (furtuna de idei) - este o metodă des întâlnită, deoarece stimulează consensul în luarea 

deciziilor. Această metodă se bazează pe principiul egalității persoanelor și a ideilor, pornind de la premisa că 

nicio idee nu este mai importantă și mai corectă decât cealaltă. Sunt analizate , acceptate sau excluse ideile și 
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nu persoanele, având ca scop participarea activă și creativă a fiecăruia. Se desfășoară pe mai multe etape. În 

prima etapă sunt colectate toate ideile, în a doua etapă ideile sunt discutate și clarificate ,urmând ca în ultima 

etapă să se elaboreze seturi de decizii finale. 

b) Votul - este o metodă accesibilă și simplă de luare a deciziilor într-un grup, însă nu arată consensul grupului. 

Deoarece majoritatea decide în defavoarea minorității, tehnica poate fi utlizată stabilind contexte speciale 

pentru utilizarea votului. 

c) Clasamentul - combină metoda brainstorming-ului cu cea a votului. La început, pentru luarea unei decizii, 

grupul utilizează brainstorming-ul pentru colectarea de idei, urmând ca fiecar idee să fie analizată. Apoi,fiecare 

participant își stabilește propriul clasament al ideilor potrivite pentru îndeplinirea sarcinilor. Iar în cele din 

urmă, clasamentele individuale sunt centralizate într-unul comun. Ideea care a însumat cel mai mare punctaj, 

este considerată  a fi decizia grupului. 

d) Simularea - În comparație cu celelalte metode, simularea poate fi utilizată atunci când participanții echipei 

se cunosc între ei și manifestă un grad ridicat de încredere reciprocă. Aceasta reprezintă o realizare în practică 

a deciziilor luate în discuție,astfel ca fiecare decizie să fie evaluată nu numai din punct de vedere teoretic dar 

și practic. Decizia finală este luată în comun,după ce sunt analizate toate simulările procesului de luare a 

deciziilor. 

 Astfel, unele dintre metodele prezentate sunt mai accesibile, altele mai greu realizabile în cadrul unor 

echipe care sunt constituite ad-hoc. Important este rezultatul muncii în echipă, încât elevii să își dorească sa 

fie membri activi ai școlii, ai comunității și bineînțeles ai societății.  
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O faptă bună  în fiecare zi 

 
                                                                             PROFESOR ZĂNOAGĂ GABRIELA 

                          LICEUL TEHNOLOGIC ,,TUDOR  VLADIMIRESCU”, GALAȚI 

 

        Inițial părea o situație obișnuită, când, o vrăbiuță , fie ea mică și neajutorată,  avea grijă de puii ei abia 

veniți pe lume. O lume impunătoare, nesfârșită , uneori primitoare, alteori rece și indiferentă. Însă o lume în 

care soarele avea încă puterea să cuprindă cu brațele sale calde văzduhul infinit și  în care speranța încă mai 

plutea într-o mare de întuneric sumbru și apăsător prevestitor  de rău . 

       Așa avea să fie descrisă o lungă perioadă   :aceea a maladiei secolului. Necruțătoarea boală , care și -a 

întins mâinile rele și nemiloase  asupra  zecilor de mii de oameni , m-a făcut să văd altfel lumea și viața.  

       După două perioade de carantină , în care uneori venea cineva să ne ofere ajutorul și alteori uita să o facă 

, poate, de frică , poate , din indiferență, am ajuns în situația dificilă de a opta să sprijin doi bătrâni , a căror 

familie era plecată departe . 

       Recunosc, că , la început, am simțit și eu acea frică , acea teamă a necunoscutului , trebuindu-mi ceva 

timp până să iau o hotărâre.  

       Atunci mi-am amintit de acea pasăre , care , chiar cu prețul vieții își sprijinea puii să trăiască. O ființă 

mică , delicată , dar extrem de inimoasă.  

 Vasăzică , ea putea! Ce model mai potrivit aș fi putut găsi? Bunătate, iubire, determinare, empatie... 

      Călcându-mi în picioare atitudinea temătoare , m-am hotărât să-i ajut. De la aprovizionare la transportul 

resturilor menajere, de la ascultatul temerilor lor până la sfaturi , la încurajări, toate n-au putut decât să 

culmineze cu însănătoșirea acestora.  

      Mulțumirile n-au contenit să curgă , între noi legându-se o prietenie specială , aparte, ce la prima vedere 

nu poate exista între generații atât de diferite.  

      Acum mergem împreună la cuibul vrăbiuței  și ne bucurăm că viața a învins și -n cazul lor. Și sperăm ! 

Sperăm că fiecare poate face un gest prin care lumea să reînvie, să devină mai bună. Nu ne este interzis să ne 

dorim să reușim , să avem în mâinile noastre Noul Început  cu soare, căldură, verdeață, cer albastru , apă 

limpede, animale și păsări fericite, nori  albi, prietenie, afecțiune, iubire,  entuziasm, generozitate, mulțumire, 

recunoștință , ideal, absolut.   
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METODE FOLOSITE ÎN GEOMETRIE PENTRU REZOLVAREA OPTIMĂ A 

PROBLEMELOR 

Pascariu Claudia Liliana 

Școala Gimnazială “Mihail Sadoveanu|” Galați 

 

 

        Metoda este un procedeu de lucru, un cuvânt care provine din grecescul methodos ( meta = după şi odos 

= cale, care, tradus, înseamnă „ cu calea” sau „ după drumul”). 

       În matematică, prin metodă se înţelege calea raţională care trebuie urmată pentru a demonstra sau a rezolva 

o problemă. 

       Cunoaşterea unor metode de raţionament în studiul geometriei este necesară, deoarece acestea înlesnesc 

înţelegerea demonstraţiilor şi constituie mijloace de cercetare în rezolvarea problemelor.  Îl ajută pe elev să-şi 

dea seama ce înseamnă un raţionament logic, ce însemnă adevăr probabil, bănuit prin intuiţie, sau ghicit, sau 

conturat prin schiţe provizorii de raţionament şi ce înseamnă a-l pune sub semnul dubiului pentru a-l stabili 

ferm, sau pentru a-l infirma, ce înseamnă o metoda sigură şi generală, un algoritm, ce este stereotip şi ce este 

nou în aplicarea unei astfel de probleme concrete. Problemele au: 

• Rol informativ 

➢ Direct utile din practică – matematica aplicată în viaţa curentă, calcul, măsură, în studiul fizicii, studii 

tehnice. 

➢ Matematica privită ca obiect de cultură generală. 

• Rol formativ 

➢ Exerciţiul gândirii logice şi atracţia pentru problematic, educarea gândirii creatoare. O problemă cu rol 

formativ însemnă că soluţia ei are interes şi în sine, ca rezultat ce trebuie reţinut: ceva ce vom folosi 

ulterior în alte probleme. 

➢ Rolul formativ constituie un exerciţiu al gândirii logice şi al gândirii inventive. 

      În geometrie există o mare varietate de probleme, astfel încât, oricâte încercări s-ar face, nu se poate 

delimita o metodă de alta în mod strict, sau nu se poate afirma că problema nu se poate rezolva decât după o 

anumită metodă. Totuşi, un mare grup de probleme se poate rezolva mai simplu într-un fel, alt grup în alt fel 

şi se găsesc multe căi de rezolvare, unele mai simple, altele mai greoaie, motiv pentru care elevii trebuie să 

cunoască acele metode care li se par optime, sau, în limbajul lor, mai uşoare. 

Cunoaşterea celor mai întâlnite metode pentru rezolvarea problemelor de geometrie este necesară tuturor celor 

care studiază această ramură a matematicii, care este cea mai legată de practică, deoarece, pe de o parte îi 

fereşte de încercări făcute la întâmplare, iar pe de altă parte, le dezvoltă capacitatea de a generaliza, fapt care 

le dă posibilitatea să lege între ele problemele care se rezolvă după o anumită schemă de raţionament. 

      Metodele pentru rezolvarea problemelor de geometrie se împart în două grupe principale: generale şi 

particulare. Cele generale sunt sinteza şi analiza care se aplică în demonstrarea unui număr foarte mare de 

teoreme şi probleme. Există însă şi metode particulare, ca cele provenite din fizică şi mecanică (geometria 

vectorială) sau cele la care se aplică algebra (geometria analitică), care conduc la rezultat sub o formă mai 

uşoară, mai accesibilă şi elegantă. 

Metoda este legată de conţinut în sensul că fiecare dintre cele trei moduri de a face matematică: euristică, 

logică şi aplicată, îşi are stilul său, un mobil psihic specific. 

       Elementul intuitiv îşi are rolul lui în înţelegerea acţiunii de a construi acest sistem care este substituit cu 

rigoarea raţionamentului logic. Nu numai pentru legătura lui cu practica, ci şi psihologic, ca suport al 

investigaţiei euristice, elementul intuitiv îşi are rolul lui. De aceea nu trebuie să eliminăm complet justificările 

intuitive, limitându-ne la demonstraţii complet riguroase. Demonstraţia riguroasă este mai bine prinsă în rostul 
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ei când vine după o critică a justificării intuitive, înlocuind-o în fundamentarea logică, dar păstrând-o ca 

element activ în cercetarea euristică. 

       Problema de a înțelege un text matematic este mai grea decât o problemă propriu-zisă. Pentru a citi şi 

înțelege un text matematic, cititorul trebuie să aibă o vastă experienţă în rezolvări de probleme, să-şi dea seama 

că descifrarea textului este în fond rezolvarea unei probleme. Deşi textul este complet din punct de vedere 

logic el este incomplet din punct de vedere psihologic. 

       Însuşirea enunţului problemei presupune cunoaşterea problemei în aşa măsură încât să distingă clar ce 

se dă şi ce se cere în problemă. 

        Cunoaşterea unor anumite procedee şi metode pentru rezolvarea problemelor de geometrie  care să aibă 

semnificaţia lui „cum gândim”, deci semnificaţia strategiei punerii şi rezolvării problemelor mari şi mici. 

        Esenţa activităţii matematice este dezvăluirea implicaţiilor logice ascunse, iar actul de cunoaştere pe viu 

este o îmbinare între informaţiile dobândite senzorial şi cele care izvorăsc din acestea pe cale logică, în ambele 

cazuri vizându-se cunoştinţe neevidente. 

        Discuţiile metodice menite să ducă la descoperirea prin gândire, privită nu numai prin prisma scopului 

educativ de dezvoltare a puterii de gândire ci şi a celui instructiv: nu se poate înţelege şi asimila cu adevărat 

un enunţ matematic sau o demonstraţie dacă se învaţă pasiv şi se recepţionează gata făcută, ci numai atunci 

când ea se redescoperă. Cunoştinţele matematice nu sunt statice, un material depozitat în memorie, ci un 

instrument de lucru. În acest sens valenţele educative ale matematicii (prin rezolvarea de probleme) se extind 

în sfera personalităţii elevului (prezente şi ulterioare) dezvoltând şi influenţând pozitiv structuri psihice 

operaţionale, aptitudini, laturi motivaţionale şi atitudinale, componente voluntariste, ingeniozitate, 

flexibilitatea gândirii, imaginaţie, spontaneitate, spiritul critic. 

         Rezolvarea de probleme în grup înlătură tendinţa de subordonare, frica de a domina, dezvoltă 

receptivitatea, interrelaţii sănătoase prin lipsa unei rivalităţi dăunătoare. 

        Învăţarea noţiunilor prin probleme este conştientă pentru că elevul nu poate construi un raţionament dacă 

nu posedă itemurile necesare în structura sa cognitivă. 

       Călăuzirea gândirii prin întrebări trebuie astfel făcută încât să se aibă mereu în atenţie problema întreagă 

şi ori de câte ori se rezolvă o secvenţă a ei, să fie prezentată şi legătura acesteia cu întregul. După parcurgerea 

analitică a demonstraţiei, care durează mai mult pentru că trebuie rezolvate aspectele ei parţiale, este necesar 

să se facă o privire sintetică a ei care să sublinieze ideea demonstraţiei. Elevul nu trebuie să reţină demonstraţia 

în desfăşurarea ei analitică; el trebuie să înţeleagă şi să reţină ideea demonstraţiei, şi în funcţie de ea s-o poată 

reconstitui singur în detaliu. Principul însuşirii temeinice a cunoştinţelor: cunoştinţele descoperite prin efort 

propriu sunt fixate mai bine în memorie, sunt uşor de reprodus, identificat şi utilizat. 

        Prin investigarea figurii, corelarea între ce ştiu şi ce nu ştiu, învăţarea se înscrie în cele trei procese ce 

generează temeinicia învăţării: 

➢ însuşirea informaţiei noi; 

➢ transformarea cunoştinţelor pentru a le folosi în rezolvarea sarcinilor noi; 

➢ evaluarea (adecvarea) informaţiei la noile sarcini. 

Observaţia didactică constă în urmărirea atentă a figurii din problemă sub îndrumarea profesorului, observare 

sistematică sau autonomă, observare independentă, în scopul depistării unor aspecte ale realităţii, a unor relaţii 

între elementele ce se dau şi ce se cer. Poate contribui la operaţii logice corecte, exprimarea unor deosebiri de 

relaţii cu alte figuri. 
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       Este util pentru valenţele educative ale acestei metode să zăbovim şi în sensul ei întrucât este util să 

cultivăm calităţi moral – psihice precum imaginaţia, răbdarea, perspicacitatea, spiritul de observaţie şi evitarea 

confuziilor, mai ales la corpurile geometrice. 

       Exerciţiul didactic este util în cadrul problemelor de geometrie, la clasele III – V, unde este  predominant 

caracterul intuitiv: măsurări de arii, volume şi mai puţin la problemele tip geometrie preeuclidiană, unde totuşi 

predomină intuiţia adevărului cu mai puţin accent pe demonstraţii riguroase. Ca orice acţiune motrică are 

valenţe formative: adâncirea înţelegerii algoritmului de rezolvat, dezvoltarea operaţiilor mintale şi constituirea 

lor în structuri operaţionale, sporirea capacităţii operatorii a cunoştinţelor, priceperilor, deprinderilor, 

prevenirea uitării, evitarea confuziilor, dezvoltarea unor calităţi morale ca voinţa. 

      Pentru a beneficia de consecinţele psihologice şi de ordin mental ale metodelor intuitive, profesorul trebuie 

să confrunte elevul cu materialul concret, nemijlocit exersându-i priceperea, contemplarea, creând mutaţii ca 

intuiţii superioare, subtile, ajutând şi la generalizări şi abstractizări. Şi aici supralicitarea riscă să transforme 

matematica în „ lucru manual”. 

     Descoperirea didactică este o metodă euristică; presupune crearea condiţiilor de reactualizare a 

experienţelor, capacităţilor individuale şi desluşirea unor relaţii. Se pleacă cu delimitarea a ceea ce este util, 

oportun să sesizeze elevul dirijat de profesor, lăsându-i acestuia să descopere prin proprie iniţiativă restul. 

      Raţionamentele euristice sunt importante deşi nu dovedesc nimic. De asemenea, este important să ne 

clarificăm raţionamentele euristice, deşi în spatele fiecărui raţionament clarificat există multe altele care rămân 

obscure şi sunt uneori poate şi mai importante. 

 În rezolvarea problemelor se ţine cont de câteva reguli elementare: 

➢ citirea (corectă) a enunţului problemei şi construirea corectă a figurii despre care este vorba în 

problemă (ipoteză, concluzie); 

➢ însuşirea enunţului problemei (eventual toate noţiunile şi teoremele în legătură cu problema, ţinând 

cont de date şi relaţii); 

➢ cunoaşterea unor anumite procedee şi metode pentru rezolvarea problemelor de geometrie; 

➢ construirea de raţionamente noi pe baza axiomelor, definiţiilor şi a altor raţionamente învăţate anterior; 

➢ stabilirea de relaţii între diferite elemente ale figurilor şi scrierea lor cu ajutorul simbolurilor din 

matematică, pe baza raţionamentelor construite, ce permit urmărirea lanţului de judecăţi ce formează 

demonstraţia problemei; 

➢ discutarea problemei (în unele probleme de geometrie, o soluţie nu încheie rezolvarea ei, ci trebuie 

examinate şi condiţiile care ne arată existenţa altor soluţii, numărul lor, precum şi diferite cazuri 

particulare ce pot apărea, sau generalizarea ei); 

➢ verificarea soluţiilor problemei (trebuie făcută  mai ales în problemele de construcţii geometrice; ea 

constă dintr-o demonstraţie care trebuie să arate că figura obţinută corespunde cu cea cerută în enunţul 

problemei). 

În matematică, prin metodă se înţelege calea raţională care trebuie folosită pentru a demonstra o teoremă 

sau pentru rezolvarea unei probleme. 

  Metodele pentru rezolvarea problemelor de geometrie se împart în două grupe principale: generale şi 

particulare. 

  Metodele analizei şi sintezei sunt singurele metode generale care se aplică în demonstrarea unui număr 

foarte mare de teoreme şi probleme. 

  Metodele folosite în geometrie pentru rezolvarea problemelor sunt următoarele: 

▪ metoda sintezei 

➢ metoda sintezei în rezolvarea problemelor de calcul 

➢ metoda sintezei în rezolvarea problemelor de demonstraţie 

▪ metoda analizei 
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➢ metoda analizei în rezolvarea problemelor de calcul 

➢ metoda analizei în rezolvarea problemelor de demonstraţie 

▪ metoda construcțiilor geometrice 

▪ metoda reducerii la absurd în problemele de geometrie 

▪ metoda analitico – sintetică în problemele de geometrie 

➢   metoda analitico – sintetică în rezolvarea problemelor de demonstraţie 

➢   metoda analitico – sintetică în rezolvarea problemelor de calcul 

▪ metode de rezolvarea a problemelor de coliniaritate 

▪ metode de rezolvarea a problemelor de concurenţă 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională 

 
Prof. înv.preșc. Lostun-Ciobotă Adela-Maria 

Grădinița cu P.N. Saru Dornei, Suceava 

 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu copiii , părinții acestora voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de copii entuziaști din grădinița noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar copiii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

O altă activitate de succes desfășurată în  grădinița unde profesez a fost inițierea unui proiect caritabil 

”Și eu pot dărui”, proiect prin care s-a desfășurat strângerea de donații pentru copiii din centrul de plasament 

și persoanele vârstnice din zona Vatra Dornei. 

De asemenea, organizarea unui Târg de Mărțișor, în care s-au pus la vânzare mărțișoarele confecționate 

de copiii grupei Buburuzelor, banii mergând spre copiii cu nevoi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din copii, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a planta copaci, strânge deșeuri, 

cu scopul de a ecologiza zona și a împăduri. Activitatea aceasta s-a desfășurat în lunile martie-aprilie. Prin 

această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării 

mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

748  

,, Voluntariatul, 

schimbarea pe care vrei sĂ o vezi În lume’’ 

 

Prof. Înv. Preșcolar, Scarlat Elena 

Gradinița cu PP. Nr 1 Videle 

 

 

Să fii voluntar, înseamna ca desfasori o activitate de interes din proprie initiativă oferindu-ți timpul, 

talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a primi o contraprestaţie 

materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care ești  implicat. În 

ultimile decenii, programele de voluntariat au luat amploare atât ca formă de educație nonformală, cât 

și informală. . Voluntariatul este vazut ca  un factor important în crearea unei pieţe europene 

competitive a muncii şi, totodată, în dezvoltarea educaţiei şi formării profesionale, precum şi pentru 

creşterea solidarităţii sociale. In timp s-au evidențiat mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva 

modului în care este realizat: Voluntariat direct– activități realizate direct de o persoană pentru 

ajutorarea altor personae.Voluntariatul organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit 

de o persoană în cadrul unei organizații.  Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire 

vor crește, prin aducerea unui aport de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană 

extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul 

cu diferite persoane în contexte variate. În mod obișnuit, voluntariatul adună oamenii din medii 

culturale diverse, astfel aceștia vor avea contact cu situații diferite de cele de zi cu zi. . Munca în echipă 

nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din 

diferite perspective și crește nivelul de toleranță. Este demonstrat faptul că prin voluntariat se pot crea 

lideri. Aptitudinile de conducere, luarea  inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și 

de atingere a unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul 

coordonării unui grup de voluntari. Putem spune că voluntariatul constituie un mediu propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea 

rolului de cetățean activ. Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea 

se îndreaptă în direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume 

sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni 

un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale.   

Prin actiunile de voluntariat putem  să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul 

nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim 

cunoștințe dobândite anterior de noi.  În final, cred că, prin voluntariat, persoanele se simt 

împuternicite să se implice în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte, dobândesc 

informaţii despre participare şi mijloacele de acţiune, dar îşi dezvoltă şi abilităţi şi competenţe 

personale, sociale şi profesionale, îşi extind reţeaua socială şi îi ajută pe ceilalţi, iar între organizaţia 

care apelează la voluntari şi voluntar se realizează un schimb reciproc avantajos. Implicarea tinerilor 

în activităţi de voluntariat, la nivel social ar putea genera schimbări şi o înnoire la nivel social . 
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       Voluntariat în sistemul de învăţământ preşcolar 

                               

 Tudoran Doinița- prof. înv.preșcolar 

Hussain Monica- prof. înv.preșcolar  

Gradinița Floare albastră sector 4 București 

                                                

                             

De ce voluntariat în educație? – da, trebuie privită ca acțiune cu motivație intrinsecă și fără așteptări 

de recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o situație de orice fel. Voluntariatul nu impune o 

anumită vârstă, putem să fim voluntari de  cand suntem copii mici, adolescenți și la vârsta maturității sau vârste 

mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Noi, cadrele didactice avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori umane care 

să le permită o bună integrare în societate. Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să 

contribuie, după puterile lor, la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje 

din punctul de vedere ale educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, 

preșcolarii constatând că ceea ce învață la grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete. 

  În calitate de cadre didactice, este recomandabil să formăm copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii, 

evenimente organizate în scop caritabil unde se pot face donaţii, etc pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica 

pe preșcolari şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. Cu cât observă, şi este învăţat de mic cât este 

de important să îi ajute pe alţii, să se implice în activităţi de pe urma cărora să nu se aştepte neapărat să obţina 

ceva cu atât  începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat şi va creiona un traseu mai clar în 

viaţă. Astfel de acțiuni  îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult .Voluntariatul rămâne o activitate 

demnă de a fi practicată și sprijinită încă din gradiniță  prin evenimente de voluntariat poți dezvolta sau obține 

abilități dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială . 

De ce si cum am putea să convingem preșcolarul  să participle la aceste actiuni de voluntariat ? Iată 

câteva motive: 

              * Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de lucrurile mărunte; 

               *Iși dezvoltă spiritul civic; 

Grădinița „Floare albastră” din București, a derulat un Parteneriat aducațional cu Centrul de zi pentru 

copii cu dizabilități din sectorul 4. Prin activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului educațional”Sunt mic 

dar ma implic ”ce s-a derulat  pe parcursul unui an scolar copiii au fost  sensibilizaţi de anumite probleme 

sociale, fie prin grija faţă de copiii cu diferite dizabilităţi sau faţă de bătrani, sunt stimulaţi în dorinţa de aşi 

ajuta semenii, de a socializa. Prin acţiunile de voluntariat desfăşurate la această varstă creşte încrederea în 

sine,simţindu-se folositor pentru cei din jur. Ceea ce este cel mai important este că va învaţa de mic să îi ajute 
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pe cei care au nevoie de sprijin, fără a aştepta în schimb beneficii materiale, mulţumirea sufletească fiind infinit 

mai mare decat orice. 

Acest proiect caritabil  a avut  un impact foare bine venit atat in randul copiilor cat si in randul parintilor 

.Copii au fost incantati , ca pot si ei sa ofere la randul lor bucurii si altor copii.Promovarea voluntariatului în 

unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate  contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a 

populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

A trezi şi dezvolta spiritul civic  al copiilor,  înseamnă a ne  ridica la cerinţele unei grădinițe europene. 

Aceste acțiuni  reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin aceste 

actiuni  pe care le desfășurăm la nivel de grădiniță  dovedesc omenie, dăruire,  responsabilitate, dragoste, 

respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil 

pe care-l instruim este un om pe care-l câştigăm”.                              
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Voluntariatul,  modă sau necesitate? 

 

Prof. Neacşu Mariana Camelia 

Lieul Tehnoogic „Petre S. Aurelian”, Slatina 

 

Prin definiţie, voluntariatul reprezintă o activitate efectuată fără a aştepta o răsplată. Cu toate acestea, 

în zilele noastre ideea de voluntariat a căpătat noi valențe, chiar dacă activitatea neremunerată efectiv se 

menţine. Importanța ipostazei de “voluntar” , din punctul meu de vedere, se situează undeva între cei doi 

termeni din titlu: modă şi necesitate. 

De ce modă? Pentru că pentru mulţi tineri voluntariatul înseamnă oportunităţi de distracţie, iar aici 

putem vorbi de categorii precum voluntari la concerte (unde ai ocazia să îţi vezi gratuit şi chiar să ajungi în 

apropierea unor oameni pe care îi idolatrizezi), voluntari pentru mediu (prin care poţi călători în locuri ce au 

nevoie de o mână de ajutor – la ecologizare, la plantare de copaci, la realizarea de marcaje) sau pur şi simplu 

muncă voluntară peste hotare care facilitează interacţiunea cu alte culturi, ceea ce determina o mai bună 

înţelegere şi deci acceptare a acestora. Pentru că multe din cazurile de intoleranţă din lume sunt provocate de 

diferenţe socio-culturale (şi aici vorbim de religie, tradiţie, rasa etc.) mult prea mari. 

Voluntariatul îți poate deschide porți prin relațiile pe care ți le faci. Succesul, indiferent de intensitatea 

sau de complexitatea lui, este ceva ce fiecare dintre noi dorim, materializat în lucruri realizabile sau irealizabile. 

Însă de fiecare dată când ne gândim la succes, în mintea noastră se crează o analogie cu o dorinţă aprinsă: un 

vis. Este o certitudine faptul că fiecare dintre noi visează şi îşi doreşte să-şi depăşească condiţia actuală. Însă 

cum faci asta, în termeni cât se poate de concreţi şi reali ? Simplu: treci la acţiune. 

Cea mai simplă metodă este crearea unui plan de promovare a propriei persoane. În tine, trebuie să 

investeşti timp, răbdare şi dorinţe realizabile, care în final să ducă la ceea ce tu defineşti ca succes. Nimic nu 

este greu dacă vrei cu adevărat să ai succes. Şi succesul nu-l poţi dobândi decât prin muncă. Aici intervine 

voluntariatul. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Responsabilitatea socială individuală reprezintă o caracteristică a unei societăți în cadrul căreia 

indivizii își cunoasc drepturile și responsabilitățile și acționează spre binele grupului și în spiritul independenței 

Analizând conceptul de responsabilitate, referințele fac trimitere în primul rând la indivizi întrucât în context 

personal sau profesional responsabilitatea va aparține întotdeauna oamenilor, nu instrumentelor sau 

mijloacelor prin care oamenii crează situații sau rezultate. În context organizațional, atunci când echipele se 

concentrează pe rezolvarea unor probleme, una din resursele principale în identificarea de soluții ar trebui să 

fie responsabilitatea individuală. Organizațiile sau companiile sunt total influențate de resursa umană care le 

constituie, iar responsabilitatea membrilor determină succesul sau eșecul demersurilor realizate. 

Companiile și organizațiile de succes au membri sau angajați dedicați țelului comun care cred în 

viziunea organizației și acționează reponsabil atât în ceea ce privește organizația cât și în afara ei. În ultimii 

ani responsabilitatea socială a companiilor sau a indivizilor este tot mai des invocată, existând o tendință 

pozitivă în implicarea socială a companiilor/organizațiilor și a indivizilor. 

Lumea contemporană evoluează spre formule de democraţie participativă şi se dezvoltă socio-

economic într-un ritm alert. Acest context este provocator şi generator de probleme complexe. Ca atare, şcoala 

se află sub asaltul multiplelor iniţiative de tip educaţii noi care încearcă să pătrundă din zona 

nonformală/informală, prin cooptarea principalilor actori ai procesului de educaţie, în activităţi comunitare. 

Diferite iniţiative europene sau ale ONU propun şcolilor participarea în proiecte, dincolo de curriculumul 

formal şi, mai ales, dincolo de spaţiul traiţional al clasei. Astfel, sunt iniţiate transferuri multiple între achiziţiile 

provenite din educaţia formală şi acelea din educaţia nonformală şi informală: 
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 Rolurile clasice ale profesorilor şi elevilor tind să se modifice prin participarea la aceste proiecte; 

 Cultura spaţiului educaţiei formale se schimbă: implicaţi în activităţi semnificative în afara clasei, 

profesorii şi elevii învaţă/ potenţează învăţarea din lumea reală în care pot face diferenţele. În acest sens, 

obiectul învăţării se modifică şi conferă dinamism achiziţiilor cognitive, comportamentiste şi atitudinale; 

 Voluntariatul este în mare măsură o achiziţie din sfera valorilor şi a atitudinilor; 

 Se modifică statutul profesorului care evoluează spre roluri de facilitator, de mediator al învăţării 

nonformale / informale. Profesorul însuşi îşi adânceşte înţelegerea asupra propriei sale învăţări şi deveniri prin 

intermediul activităţilor de educaţie nonformal / informală; 

 Elevii sunt stimulaţi să fie implicaţi în activitatea comunităţii locale, învăţând roluri sociale în mod 

direct; 

 Se dezvoltă un comportament acţional: înţelegere profundă (care permite luarea de poziţie şi 

acţiunea), implicare (motivaţia de a participa în viaţa comunităţii), viziunea (abilitatea de a merge dincolo de 

graniţele deja explorate şi de a gândi creativ), experienţa (elevii îşi construiesc un know-how despre 

managementul schimbării); 

 Învăţarea capătă context şi substanţă, devine atractivă, agreabilă, pe alocuri, chiar amuzantă. 

 Este stimulată astfel motivaţia elevilor. Se dezvoltă o spirală motivaţională care construieşte cogniţia 

(observare, explorare, investigaţie), reflexivitatea (autoevaluare, deschidere, schimbul de roluri) şi 

sensibilitatea (stima de sine, expresivitatea). 

Chiar dacă este sau nu o modă să faci voluntariat, societatea şi generaţiile se schimbă şi din ce în ce 

mai mulţi tineri încep să adopte comportamente de voluntariat. 

Voluntariatul, în toate formele sale trebuie să fie „practicat” măcar o dată în viaţă. De ce spun asta? 

Pentru că experienţa voluntariatului e de departe o întâmplare de care îţi vei aminti cu drag mulţi ani de aici 

înainte. Te bucuri de oportunitatea de a-ţi pune în practică propriile proiecte, ai ocazia de a-i sprijini pe cei din 

jurul tău, interacţionezi cu persoane cu care vei putea să dezbaţi teme de interes şi participi la evenimente 

importante. În plus, îţi creezi relaţii, conexiuni şi asta te va ajuta enorm. Pe lângă asta, colecţionezi amintiri, 

zâmbete şi clipe memorabile. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. Cu 

toate acestea, încă mai avem nevoie să “lucrăm” la o cultură a voluntariatului. În liceu, unii tineri refuza să 

facă voluntariat pentru că nu vor să-şi piardă timpul degeaba, fără a fi plătiţi, în timp ce alţii fac cu drag diverse 

activităţi de ecologizare, se înscriu în grupurile liceului, organizează vizite la centre de bătrâni sau de copii. 

Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor preferă 

selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea voluntariatului pentru 

tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se pregătesc, pot dobândi 

experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la dispoziţie un sistem organizat 

prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în vederea angajării, astfel că depinde de 

fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai porvită activitate de voluntariat care să îi aducă 

aportul de experienţă practică ce poate completa în mod fericit cunoştinţele teoretice dopbândite în cadrul 

programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea experienţei practice este o valoare adăugată pentru 

voluntar, însă scopul primordial al activităţii de voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, 
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discuţia de faţă nereferindu-se la programe de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de 

voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună voie şi fără o compensaţie financiară. 

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă 

lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de 

voluntariat. 
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Metode și instrumente de evaluare la nivelul învățământului primar 

 

Prof. Înv. Pr. Iacobescu Cristina Andreea 

Colegiul Auto Traian Vuia, Târgu-Jiu 

 

Evaluarea nu trebuie să fie văzută sau concepută ca un control al cunoștințelor dobândite de elev, ci 

ca o modalitate de perfecționare, de evoluție, de ameliorare, ce presupune o strategie globală a formării. 

Evaluarea trebuie văzută ca o acțiune necesară, ce decurge din nevoia de cunoaștere a nivelului fenomenului 

la un moment dat. 

„Unii autori consideră că nu competențele sunt evaluate, ci rezultatele, întrupările acestora. Obiectul 

evaluării sunt comportamentele observabile, măsurabile și evaluabile. Competențele se atestă indirect, prin 

rezultatele probate de elevi. Competența ca atare, rămâne invizibilă. Nu evaluăm decât rezultate, ele fiind 

singurele urme palpabile ale acestor competențe.” (Cucoș, 2006, p. 369) 

Procesul evaluativ este o componentă esențială a activității didactice, ce servește sistemului în întregul 

său. Necesitatea acestuia se impune și din perspectiva perfecționării activității de învățare. Acesta nu se 

limitează doar la a constata și a aprecia rezultate, ci vizează și acoperirea lipsurilor activității instructiv-

educative. 

 „Recunoașterea evaluării ca acțiune componentă a activității de învățământ îndreptățește ideea că 

nivelul la care se desfășoară această activitate, eficiența acesteia sunt dependente de modul în care se realizează 

toate procesele și acțiunile care îi sunt proprii.”(Radu, 2004, p.22) 

Evaluarea realizată prin mijloace și instrumente adecvate conduce la declanșarea unor mecanisme ce 

ajută la modificarea unor structuri existente într-un anumit moment și la crearea unor structuri noi, la 

completarea și umplerea lacunelor existente 

Metodele de evaluare sunt moduri de acțiune, ce îi oferă posibilitatea evaluatorului să obțină informații 

cu privire la randamentul celor evaluați. Metodele de evaluare îi conferă evaluatului posibilitatea de a-și 

demonstra nivelul cunoștințelor și calitatea prestației. 

Relația ce se stabilește între metoda de evaluare și probă sau instrumentul de evaluare este una de 

dependență. Proba sau instrumentul de evaluare este parte componentă a metodei și își direcționează valențele 

operaționale și formative în acord cu perspectiva metodologică. Așadar, instrumentul de evaluare reprezintă 

un element operațional, ce se află în strânsă legătură cu sarcina de lucru, prin intermediul căreia evaluatul își 

arată performanțele. 

Metodele și instrumentele folosite în evaluarea randamentului școlar sunt de mai multe feluri, astfel: 

➢ metode tradiționale:  

- probe orale; 

- probe scrise; 

- probe practice; 

➢ metode alternative: 
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- observarea sistematică a activității elevilor; 

- investigația; 

- autoevaluarea; 

- portofoliul; 

- proiectul; 

- studiul de caz; 

- referatul; 

- fișa pentru activitatea personală; 

- interviul; 

- hărțile conceptuale; 

- jurnalul reflexiv; 

- tehnica 3-2-1; 

- metoda R.A.I. 

Metodele tradiționale sunt cele mai des utilizate metode de evaluare și care s-au consacrat definitiv în 

practica pedagogică. Termenul „tradițional” în acest caz nu presupune ceva vechi, perimat, ci acest termen este 

determinat de frecvența foarte mare de utilizare a acestor metode, acestea putând fi valorificate în diferite 

modalități eficiente în secvențele evaluative. 

Metodele tradiționale realizează evaluarea randamentului școlar obținut pe un timp bine determinat, 

limitat și în legătură cu o arie mai mică sau mai mare de conținut, însă bine definită. Putem identifica 

următoarele metode tradiționale: 

▪ Examinarea orală – constă în realizarea unei conversații prin care evaluatorul urmărește să identifice 

cantitatea și calitatea cunoștințelor dobândite în procesul de învățare. Verificarea orală constă, de 

regulă, în probe la care cel evaluat trebuie să răspundă oral. 

▪ Proba scrisă este un mijloc de evaluare utilizat în cadrul școlarității, la toate nivelurile și la majoritatea 

disciplinelor. Aceasta se concretizează în lucrări de control sau teze. Prin probele scrise se evaluează 

un număr destul de mare de elevi, într-un interval de timp destul de mic. 

▪ Verificarea practică se realizează la anumite discipline și presupune identificarea capacităților de a 

pune în practică cunoștințele însușite, a nivelului de însușire a unor priceperi, ce se concretizează în 

activități materiale. 

„Probele practice, în măsura în care sunt bine concepute, ratifică, în modul cel mai elocvent ceea ce 

elevii cunosc și pot să facă. Rămâne ca sarcină de perspectivă dimensionarea unor probe, care, în mod 

indirect, dar decisiv, pot da seama, de ceea ce sunt sau pot să realizeze candidații la formare.” (Cucoș 

- coordonator, 2008, p. 406) 

Metodele alternative de evaluare sunt acele metode care realizează evaluarea rezultatelor obținute de 

elevi în strânsă legătură cu procesul de învățare, uneori concomitent cu acesta. Acestea sunt o alternativă a 

metodelor tradiționale a căror prezență domină procesul evaluativ desfășurat la clasă. 
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Prin metodele alternative se evaluează rezultatele elevilor obținute pe o perioadă mai lungă de timp. 

Aceste alternative reprezintă opțiuni metodologice ce îmbogățesc procesul evaluativ și care ajută la evitarea 

monotoniei și a rutinei. 

Metodele alternative de evaluare stimulează implicarea activă a elevilor, asigură o punere în practică 

mai bună a cunoștințelor, un demers interactiv al actului de predare-învățare-evaluare, descurajează practicile 

de învățare doar pentru notă, însușirea mai ușoară a cunoștințelor, reduc factorul de stres în procesul de 

evaluare, asigură o mai bună clasificare a cunoștințelor asimilate, motivează elevii să învețe. 

Metodele și instrumentele de evaluare alternativă sunt: 

▪ Observarea sistematică a activităților elevilor, conferă profesorului posibilitatea de a strânge informații 

cu privire la performanțele elevilor din punctul de vedere al capacității lor de acțiune și de relaționare, 

dar și din punctul de vedere al competențelor și abilităților pe care și le-au însușit. Aceasta oferă 

cadrului didactic șansa de a cunoaște progresele elevilor la învățătură, fiind o modalitate eficientă în a 

urmări evoluția evaluaților în contextul activității didactice. 

▪ Investigația este atât o metodă de evaluare, cât și o modalitate de învățare. Aceasta oferă posibilitatea 

celui evaluat să aplice, într-un mod creativ, cunoștințele pe care și le-a însușit, în situații dintre cele 

mai variate, pe parcursul unei perioade mai lungi sau mai scurte de timp. 

„Aceasta constă în solicitarea de a rezolva o problemă teoretică sau de a realiza o activitate practică 

pentru care elevul este nevoit să întreprindă o investigație pe un interval de timp stabilit.” (Radu, 2004, 

p. 189) 

▪ Autoevaluarea reprezintă acțiunea psihopedagogică prin care elevul „își apreciază, verifică, analizează 

critic și evaluează propriile cunoștințe, abilități, competențe, comportamente, conduite și atitudini.” 

(Bocoș, Ciomoș, 2001, p. 60) În cadrul acestei metode, cel mai frecvent se utilizează chestionarele și 

fișele de autoevaluare, drept instrumente de autoevaluare.  

▪ Portofoliul este o metodă complexă și flexibilă, care conține o colecție de informații privitoare la 

progresul școlar al elevului la o anumită materie, pe parcursul unei perioade îndelungate de timp, cum 

ar fi, spre exemplu, un semestru sau un an școlar. Portofoliul poate fi realizat individual, de către 

fiecare elev, sau pe grupe de elevi. 

▪ Proiectul este o metodă alternativă de evaluare ce presupune demersuri evaluative mult mai ample și 

mai de durată decât în cazul metodei investigației. Pot fi realizate proiecte individuale sau în grup. 

▪ Studiul de caz este atât o metodă de învățare, dar și o metodă alternativă de evaluare a competențelor 

de analiză, de înțelegere și interpretare a unor fenomene, de dobândire a capacității de a argumenta, de 

emitere a unor judecăți cu privire la aceste fenomene ale elevilor. 

▪ Referatul este o metodă de evaluare prin care cadrul didactic evaluează aspectele concrete privitoare 

la modul de realizare, dar și de prezentare de către școlari a unei lucrări scrise, ce se bazează pe o 

documentare bibliografică sau o investigație experimentală. 

▪ Fișa pentru activitatea personală este metoda prin care se pune în evidență capacitatea elevului de a 

lucra în mod independent, conferindu-i acestuia posibilitatea de a arăta ceea ce știe. Fișa pentru 

activitatea personală a elevului se mai numește și fișa de muncă independentă. Pe lângă faptul că este 
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o metodă de evaluare, aceasta poate fi considerată și o modalitate de învățare, dar, totodată și metodă 

de stimulare a capacității de autoevaluare. 

▪ Interviul este o modalitate de evaluare ce se bazează pe dialogul ce se stabilește între două persoane, 

cea care intervievează și persoana care acordă interviul. Cu ajutorul acestei metode profesorul reușește 

să stimuleze capacitatea elevilor de a comunica, de a formula întrebări, să dezvolte gândirea logică a 

acestora. 

▪ Hărțile conceptuale „pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire, simțire și înțelegere ale celui/ 

celor care le elaborează. Reprezintă un mod diagramatic de expresie, constituindu-se ca un important 

instrument pentru predare, învățare, cercetare și evaluare la toate nivelele și la toate disciplinele.” 

(Oprea, 2007, p. 255) 

▪ Jurnalul reflexiv este o metodă alternativă de evaluare, ce constă în însemnările realizate de elev cu 

privire la aspectele trăite în procesul de învățare. Acesta poate fi considerat ca fiind un dialog al celui 

evaluat cu sine însuși, din care învață să învețe. 

▪ Tehnica 3-2-1 este o metodă utilizată pentru a măsura rezultatele obținute de elevi în urma parcurgerii 

unei secvențe sau unei activități didactice. Denumirea acestei metode provine de la faptul că elevul 

scrie trei concepte din conținutul învățat, două idei despre care dorește să știe mai  mult și o capacitate 

sau competență pe care a dobândit-o în urma procesului didactic. 

▪ Metoda R.A.I. – denumirea acestei metode provine de la cuvintele Răspunde – Aruncă – Interoghează. 

Prin metoda R.A.I. se stimulează și se dezvoltă capacitatea școlarilor de a comunica, de a formula 

întrebări și de a da răspunsuri cu privire la conținuturile învățate. 

În cadrul procesului evaluativ, metodele și instrumentele cu ajutorul cărora se evaluează au o 

importanță deosebită, prin intermediul acestora realizându-se evaluarea predării, ca acțiune de apreciere a 

profesorului și evaluarea învățării și a rezultatelor ei, ca acțiune în care se apreciază nivelul elevilor.  
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EDUCATIA IN TIMPUL PANDEMIEI 

 

MIREA CIOROIANU SIMONA 

G.P.N.NR.4, CARACAL, OLT 

 

 

 

        În general, o atitudine calmă și pozitivă legată de viitorul școlar al copiilor este esențială. Chiar dacă 

deocamdată nu știm ce se va întâmpla, copiii vor beneficia de educația de care au nevoie, chiar dacă nu prin 

mediul clasic. Indirect, cadrele didactice sprijină emoțional părinții atunci când organizează activități online 

pentru copii, contribuind astfel la menținerea unui program zilnic previzibil al copiilor, când au așteptări 

realiste față de performanța copiilor și când interacțiunea online este una plăcută pentru copii. Implicându-l 

pe copil în activități plăcute și interesante, cadrele didactice pot diminua nivelul de stres resimțit la nivelul 

întregii familii. Gabriela Alamă, Expert Parenting SuntParinte.ro 

Profesorii pot ajuta părinții dacă păstrează legătura cu aceștia în mod regulat,     vorbind și despre îngrijorările 

și temerile părinților legate de școală și învățare. 

Când vine vorba de sprijinul emoțional pe care profesorii îl pot oferi părinților în această perioadă, putem să 

privim lucrurile din mai multe perspective. Una este cea legată de îngrijorările specifice ale părinților legate 

de școală. 

De exemplu, părinții copiilor care urmează să dea examene în această vară pot fi în mod special îngrijorați în 

legătură cu pregătirea copiilor, așa că profesorii pot oferi sprijin specific acestora, îndrumându-i către resurse 

care să îi ajute pe copii să se pregătească eficient pentru examene. 

O altă perspectivă este cea a relației personale dintre părinte și profesor: Cadrul didactic poate fi de un real 

ajutor părinților atunci când își exprimă deschis disponibilitatea de a coopera („Suntem în aceeași echipă, 

rezolvăm împreună orice probleme apar.”), când transmit părinților un gând bun sau o încurajare, când 

comunică în mod clar așteptările legate de învățarea online și când dau dovadă de flexibilitate și umor în 

comunicare. Gabriela Alamă Expert Parenting SuntParinte.ro 

În altă ordine de idei, cadrele didactice pot reinterpreta pozitiv situația suspendării cursurilor, încurajând 

părinții copiilor cu lacune în învățare să îi ajute pe aceștia să recupereze materia – pot oferi resurse 

suplimentare acestora, după un plan personalizat, iar pe părinții copiilor cu rezultate bune la școală îi pot 

orienta către resurse de învățare cu un nivel mai ridicat de dificultate. 

    Indiferent în ce „tabără” ne aflăm, trebuie să apelăm la răbdare și înțelegere, în această perioadă, majoritatea 

dintre noi având și momente de frustrare și stres, aceste emoții afectându-ne uneori capacitatea de a comunica 

eficient. 

Așadar, chiar dacă în acest moment procesul educațional este complet dat peste cap, atât pentru elevi cât și 

pentru cadre didactice, important este că se caută  în permanență soluții pentru depășirea neajunsurilor, iar 

cadrele didactice depun eforturi considerabile pentru creșterea eficienței predării online. 
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VOLUNTARIATUL –PARTE INTEGRANTĂ DIN VIAȚA ADOLESCENȚILOR 

 

Prof. Florina OPREA 

Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria 

 

 

Motto: "Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume" 

                                                                     Mahatma Gandhi. 

 

      Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne 

o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

 

 DE CE SĂ FIU VOLUNTAR ? 

• pentru formarea experienţei  profesionale 

• pentru a învăţa lucruri noi şi a-mi forma deprinderi utile 

• pentru a mă dezvolta personal 

• pentru a-mi face prieteni noi şi a cunoaşte oameni noi 

• pentru a da o mână de ajutor societăţii şi celor aflaţi în nevoie 

• pentru că doresc să mă dedic unei cauze pe care o susţin 

• pentru că doresc să întorc o parte din ajutorul pe care l-am primit la rândul meu de la alte persoane 

 

Liceul Teoretic „Constantin Noica” se află printre școlile care beneficiază de Proiectul Privind 

învățământul secundar ROSE „ Elevul- beneficiarul actului cunoașterii – E-BAC”. Proiectul este menit să ajute 

elevii la sistematizarea informațiilor deja transmise la orele de curs, ceea ce conduce la facilitatea procesului 

instructiv-educațional la ridicarea promovabilității. Scopul cadrelor didactice este de a îmbunătăți calitatea 
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serviciilor educaționale, având ca țintă creșterea prestigiului școlii și ridicarea nivelului de învățământ. Dintre 

activitățile fundamentale ale proiectului se enumeră excursiile școlare și orele suplimentare la diferite discipline 

de bacalaureat. De pildă, la disciplina limba și literatura română, cadrele didactice stimulează gândirea grupului 

țintă, interesul acestuia și ridică nivelul de cunoștințe necesar promovabilității. Orele suplimentare efectuate se 

axează pe îmbunătățirea vocabularului, ridicarea standardului de exprimare, receptivitate, prezentarea operelor 

literare, pentru a putea fi înțelese corect. Prin intermediul pregătirii suplimentare, comprehensiunea se 

realizează in baza fiselor de lucru, pe care profesorii de limba și literatura română le utilizează. Tematica este 

respectată cu strictețe, iar formele de organizare individuale sau de grup oferă elevilor prilejul de a deprinde 

capacități de comunicare si exprimare, formularea unei opinii în legătură cu o anumită temă, la care se adaugă 

logica exprimării ideilor în scris sau competențele de interpretare a unui text liric. Astfel, proiectul ROSE este 

un liant între elev și performanță, asigurând elevilor accesul la școli de performanță. Întrucât fiecare elev are 

un ritm propriu de învățare, este necesară pregătirea suplimentară, valorificându-i capacitățile, deprinderile în 

cadrul susținerii examenului maturității. Cadrele didactice doresc cu ardoare obținerea performanțelor școlare, 

îmbunătățind, unde este cazul, nivelul de învățare sau stimulând creativitatea sporadică a grupului țintă. 

 Dincolo de menirea proiectului ROSE “Elevul-beneficiarul actului cunoașterii –E-BAC” de a îmbunătăți 

procesul de învățământ, se află oportunitatea de a prelungi programul de pregătire suplimentară într-un 

mediu relevant, propice și apropiat vârstei elevilor. Sub deviza ”Învățăm pe alții, învățăm și noi”, profesorul 

a declarat cei mai buni cinci elevi de la Liceul Teoretic „Constantin NOICA”, care, în timpul liber, oferă 

pregătire suplimentară colegilor, la diverse discipline de studiu: istorie, geografie, limba engleză, limba 

franceză, și nu în ultimul rând limba română. Proiectul are efect, datorită stilului plăcut, vârstei apropiate a 

colegilor și cadrul relaxant în care se desfășoară orele suplimentare. În general, acțiunea de voluntariat se 

axează pe ajutorul la teme la disciplinele sus-menționate, ceea ce facilitează procesul instructiv-educațional. 

Acțiunea, nu numai că se bucură de un succes special pentru valorificarea potențialului elevilor, dar, dincolo 

de orele de curs, sperăm, prin intermediul acestei acțiuni și a celorlalte, să sporim calitatea educațională iar 

Liceul Teoretic „Constantin Noica” să se bucure, astfel, de absolvenți cu un potențial intelectual ridicat. 

 În februarie 2020 a fost depus proiectul de parteneriat strategic ERASMUS+ ” Be Volunteer for 

Hope!” pentru care se așteaptă aprobarea și finanțarea. Scopul acestui proiect este participarea elevilor la 

activităţile de voluntariat  care contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale şi a abilităţilor , la dezvoltarea 

armonioasă a personalităţii acestora.   

Alături de aceste proiecte, în perioada sărbătorilor 

de Crăciun, profesorii diriginți împreuna cu profesorul-

consilier educativ au demarat în fiecare an o acțiune de 

strângere de fonduri in urma cărora au realizat vizite la copii 

din centrele de plasament si cămine de bătrâni. S-au 

împărțit pungi cu alimente și s-au susținut programe 

artistice pentru a-i introduce pe aceștia în atmosfera 

sărbătorilor de Crăciun. Instituțiile care au beneficiat de 

astfel de vizite sunt: Centrul de plasament bătrâni Cervenia 

și Centrul Școlar de Educație Incluzivă Alexandria, 

Biserica Sfânta Parascheva Alexandria. 
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Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de voluntariat în 

sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

             O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește modalități 

eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea persoanelor aflate în 

dificultate. 
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Creativitate si motivare 

in  predarea si invatarea limbii engleze- 

o noua sansa pentru integrarea elevilor din mediile defavorizate 

 

Prof. Mirea Ileana Dora 

Liceul de Arte” Marin Sorescu”, Craiova 

                  

                       Ca urmare a deschiderii catre noi metode de predare si invatare de sorginte europeana, prin 

expunerea la practici educationale moderne insusite in cadrul unor cursuri cu participare internationala in 

localitati europene, dar si proiecte europene de mobilitati,  predarea limbii engleze vine in intâmpinarea 

nevoilor în continuă creștere, prin raportarea la standardele europene din învătământ. De aceea profesorii 

au misiunea de creea un invatamant bazat pe gandire creativa, in care toti elevii, inclusive cei din medii 

defavorizate, isi vor gasi implinirea asteptarilor, prin metode și tehnici creative, interactive de predare și 

învățare 

 

               In contextul educatiei moderne europene bazate pe comunicare, in vederea potentarii calitatii 

de dascali vizionari si a valorilor personale ale fiecarui elev, educatia inclusiva la limba engleza, este 

menita  sa evidentieze ultimele metode de predare bazate pe creativitate in comunicare luand in 

considerare posibilitatea participarii tuturor elevilor, indiferent de etnie, religie, capacitate intelectuala 

sau orientare sexuala. Astfel accentul va fi pe calitatea actului educativ bazat pe mijloace de predare si 

comunicare care sa raspunda noilor provocari din domeniul educativ la nivel european cu predilectie 

exemple de buna practica care sa stimuleze si sa evidentieze calitatile fiecarui elev. Actul educativ va 

contribui la amplificarea de catre staful implicat in educatie, a tehnicilor si uneltelor pentru realizarea 

unor solutii inovative la problemele  intalnite in procesul educativ. S-au deprins abilități de stimulare a 

interesului tinerilor pentru o mai bună relaționare și studiere a lumii în vederea formării unei atitudini 

responsabile si implicate. Există o dorință de imbunătățire a tehnicilor de stimulare a imaginației a 

comunicării eficiente a elevilor. Pe de altă cu metode de invățare  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

763  

cooperativă, ca tehnici care va imbunătăți performanța elevilor, s-au construi relatii pozitive între elevi,  cu 

accent pe integrarea elevilor cu CES sau a celor de etnie rroma si  s-a ajuns la la acumularea de experiențe 

necesare pentru o dezvoltare sănătoasa, socială, psihologică și cognitivă.   Predarea limbii engleze vine in 

intâmpinarea nevoilor în continuă creștere, în demersul formării, prin raportarea la standardele europene din 

învătământ ale profesorilor, intrucat acestia se confrunta cu cerinta implementarii de noi abordari 

metodologice, practice, bazate pe inventivitate, imaginatie, creativitate, comunicare eficienta, in vederea 

cresterii motivatiei de a invata. Elevii scolii noastre sunt din ce in ce mai greu de motivat dat fiind dezvoltarea 

in sfera tehnologiilor si expunerea la informatie fara efort.  De aceea profesorii au misiunea de creea un 

invatamant bazat pe gandire creativa , in care toti elevii isi vor gasi implinirea asteptarilor. 

              Au fost exersate o serie de metode și tehnici creative, interactive de predare și învățar, pe care personal 

le –am dobandit in urma unor cursuri de mobilitati individuale( Plymouth- “Langauge and Methodology for 

Primary School Students- 2007( finantare  Comenius 22c, “New Technology in Teaching English” Ipswich 

2012( finantare Comenius )  in cariera de dascal dar si in cadrul unui proiect de mobilitati desfasurat la Londra 

in 2014( finantare Erasmus+). Aceste activitati au fost: Joc de concentrare – CLAP A PHRASE-. - Completarea 

unui chestionar personal MY FAVORITES (culoare, mancare, film, vacanta de vis,  actor, persoana, etc) cu 

scopul ca in zilele urmatoare in urma discutiile sa fie identificata de catre alt elev, persoana care corespunde 

descrieri din fisa. - Joc BINGO cu 25 de intrebari cu raspunsuri scurte gen YES/NO (grupate 5X5) la o linie 

de YES se striga BINGO. Scopul jocului este  de spargere a ghetii si de intercunoastere. - CLOUD –elevii sunt  

invitati sa  isi scrie parerea privind calitatile unui elev, urmat de discutii pe marginea celor scrise.  

  - 3 MIN INTERVIEW– interviu de 3 minute/persoana in perechi si apoi prezentarea in fata tuturor a celeilate 

persoane (familie, hobby-uri, etc). - Jocuri care stimuleaza comunicarea  si pune in evidenta barierele 

lingvistice (MASTER DESIGNER - constructia unui obiect din figuri geometrice in care coordonatorul nu are 

voie sa arate modelul ci doar sa spuna unde sa fie asezate figurile și THE ISLAND GAME - identificarea unor 

insule gemene in functie de indiciile pe care le ofera cealalta persoana – lunga, seaman cu o portocata, varful 

de sus in A2, varful de jos in D10, etc). - TPR (Total Physical Response)  - exemplu de  invatare a unei limbi 

straine (in cazul nostru a limbii engleze – 10 comenzi de genul Deschide usa, Inchide usa, Stai jos, Ridica-te, 

etc) in doar 5 minute prin metoda raspunsului fizic total - DOMINO – joc care pune in evidenta comunicarea 

scrisa (fiecare elev a primit unul sau doua biletele pe care erau scrise anumite comenzi de genul: Daca cineva 

ia un pix in mana atunci tu te invarti in jurul scaunului de 3 ori, Daca cineva bate palma cu profesorul atunci 

tu te ridici si spui COOL, etc3 wishes game; My three wishes; Artifact game; My visit card; Acrostic games; 

• Marti: 4 11 2014 -sesiuni de team building, invatare prin cooperare si gandire laterala; activitati de grup  

pentru instalarea climatului de lucru si a lucrului pe grupe; conceptul de invatare pa baza de intrebari; metode 

de implementare cu accent pe diferentele dintre abordarea traditionala si invatarea pe baza de intrebari/ 

chestionare. Ice- breaking techniques: Assumption boosting;  laddering; exaggeration, brain sketching, 

reversal; storyboarding; random input; decision tree; slip writing; fishbone; my mystery spot Tuckman‟s Team 

Development Model( Forming; Storming; Norming; Performing); Lateral thinking- Creativity- offering a new 

perspective on simple things. Inquiry- based learning – group work- questionnaires-cultural, geographical 

feature metode de predare bazate pe dezvoltarea de abilitati de lucru in echipa, cooperare in clasa, metoda 
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jigsaw; lectia pe baza de chestionar; planificare de lectie bazata pe chestionar, invatare colaborativa; tehnici 

colaborative, folosirea tehnologiei in invatarea pe baza de chestionar; abilitati cheie in invatarea pe baza de 

chestionarstrategii de invatare prin cooperare; predarea abilitatilor sociale pentru lucru pe echipe eficient; 

dificultati posibile si provocari pentru aplicarea invatarii cooperative si a celei pe baza de intrebari in clasa, 

acesarea surselor de  internet pentru invatarea pe baza de intrebari (www.slideshare.net; 

www.simaulaproject.eu; www.eduwebinar.com.au; www.prezzi.com ); dezbatere Home- Schooling .                                                      

          Metodele creative de predare, pe baza de cooperare si colaborare, tehnici de lucru in grup si pe perech( 

folosind in timpul pandemiei break out rooms), invatarea pe baza de chestionare/ intrebari, acesarea resurselor 

web pentru invatarea creativa si tehnici motivationale, au fost folosite in orele de limba engleza. 

          Obiectivele  procesului de predare  invatare evaluare in cadrul lectiilor de limba engleza au fost 

cunoasterea si promovarea exemplelor de bunã practicã cu impact asupra procesului de invatamant 

intercultural in Comunitatea Europeanã; formarea de competente psiho-pedagogice didactice si sociale care 

aplicate in plan practic sã favorizeze educatia interculturala. Elevii vor folosi metodele accumulate in orele de 

limba engleza cu impact asupra scopurilor lor imediate sau de lunga durata si anume imersiunea in cariera. 
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VOLUNTARIATUL ÎN FORMAREA PROFESIONALĂ 

 

                                                                            PROF.SALUP RUSU DIANA 

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava  

                                                               

        În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe 

copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au 

fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 
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dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.     

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.                                                                         

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. În concluzie, 

valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea românească de astăzi 

și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Ce este  Voluntariatul ? 

 

Prof. Înv. Preșcolar CAMELIA AL-KHEMESY 

Școala gimnazială “M. Eminescu” cu structura  

G.P.P. Nr.4 Roșiorii de Vede 

 

Conform legii române Voluntariatul este activitatea de interes public desfasurată din proprie inițiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație, material. 

              Activitatea de voluntariat este reglementată în România prin Legea 195/2001. 

Voluntariatul este o metodă simplă și eficientă de a te implica social. Este modul în care poți oferi 

ceva important pentru tine, prin simpla voință, și anume timpul tău. 

Voluntariatul are multe efecte benefice, este modul prin care poți ajuta pe cei care chiar au nevoie de 

ajutor, crește stima de sine, relaționând atât cu tine însuți, cât și cu ceilalți. Prin actele de voluntariat înveți ce 

înseamnă empatia, componentă esențială dacă dorim ca lumea în care trăim să fie mai bună.  

De obicei, ONG-urile sunt recunoscătoare celor care participă la aceste programe pentru că cei 

implicați dăruiesc timpul lor, cunoștințe și abilități, și voluntariatul este un domeniu în care se dăruiește dar se 

și primește, în sensul că cel care se implică are mult de câștigat. 

Persoanele care au făcut voluntariat sau încă fac, au o viziune mai pozitivă asupra lumii în care trăim, 

pentru că ele deja muncesc pentru a îmbunătăți această lume. Totodată, au mai multă speranță datorită faptului 

că, grație muncii pe care o depun, văd cum realitatea se schimbă în bine. A face voluntariat este un mic aport 

adus societății, care poate să crească și să se multiplice. 

Voluntariatul în Romania nu este un subiect nou. Totuși, nu este atât de popular pe cât este în alte țări. 

Există mai multe organizații care se ocupă de voluntariat în România. În funcție de ce îți dorești și ce ți s-ar 

potrivi, poți găsi diferite programe de voluntariat la nivel național. 

ONG-urile nu sunt despre faima, bani sau recunoastere, cele mai multe au aparut din pasiune si credinta 

ca daca vrei si ai rabdare, poti schimba ceva in lume si in constiinta semenilor. 

Crucea Roșie 

Crucea Roșie este cea mai veche organizație umanitară din România. România a devenit parte 

semnatară a Convenției de la Geneva din 1864 și a ratificat-o în 1874. Doi ani mai târziu, la 4 iulie 1876, a luat 

ființă Societatea Crucea Roșie din România, ce și-a început activitatea cu sediul în actualul spital Colțea. La 

începutul primului război mondial, Crucea Roșie a fost sub patronajul Reginei Maria. 

Crucea Roșie este cea mai mare organizație umanitară la nivel mondial și are o varietate de domenii 

și proiecte în care poți să te implici în funcție de aptitudinile și preferințele tale, și în care poți fi voluntar chiar 

și pentru o zi: 

- Pregătire și intervenție în caz de dezastre; 

- Social: Sprijinirea copiilor din centrele de plasament; distribuire de ajutoare celor care au nevoie; 

bătrâni din centre rezidențiale; campanii pentru prevenirea traficului uman etc.; 

- Sănătate: campanii de promovare a sănătății; prevenirea fumatului sau a drogurilor etc.; 

- Activități cu caracter general în cadrul Crucii Roșii Române: promovarea Dreptului Internațional 

Umanitar; organizarea de tabere pentru tineret și voluntari etc. 

Voluntariatul în cadrul Mișcării de Cruce Roșie și Semiluna Roșie este o activitate: 

• motivată de consimțământul liber al persoanei care voluntariază și nu de dorința unui câștig financiar 

sau material sau de presiuni externe de natură socială, economică sau politică; 

• desfășurată în beneficiul categoriilor și comunităților vulnerabile și în concordanţă cu Principiile 

Fundamentale ale Mișcării Internaționale de Cruce Roșie și Semiluna Roșie; 

• organizată de  reprezentanți recunoscuți ai Societății Naționale de Cruce Roșie. 

 

http://www.crucearosie.ro/activitati/voluntariat.html
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O faptă buna in fiecare zi - Jeden Tag eine gute Tat 

Mit einer guten Tat die Welt verändern 

TĂTAR ASTRID DORIS 

LICEUL TEORETC „CORIOLAN BREDICEANU“, LUGOJ 

 

„Jeden Tag eine gute Tat“ ist nicht nur ein alter Spruch. Wer sich daran hält, bringt Freude in die Welt und 

verändert auch das eigene Leben positiv. Gandhi sagte „ Du musst die Veränderung sein, die du sehen willst“. 

Wenn wir die Welt verändern wollen, müssen wir selbst aktiv werden und etwas unternehmen. Die 

Veränderung muss von uns beginnen, wir müssen daran Glauben und unser Vorhaben durchsetzen.  

Von klein auf werden Kinder ermutigt Gutes zu tun. Das sind Worte und Versprechungen, die uns dann das 

gesamte Leben verfolgen, ohne dass wir eigentlich darüber bewusst sind … 

Achte auf deine Gedanken, denn sie werden deine Worte. 

Achte auf deine Worte, denn sie werden deine Taten. 

Achte auf deine Taten, denn sie werden deine Gewohnheiten. 

Achte auf deine Gewohnheiten, denn sie werden dein Charakter. 

Achte auf deinen Charakter, denn er wird dein Schicksal. 

(Talmud) 

Ich erinnere mich auch oft an die lehrreichen Worte meiner Eltern und Lehrer Gutes zu tun. So entwickelte 

ich unterbewusst aus dem damaligen Versprechen den Leitgedanken, jeden Tag mindestens eine gute Tat zu 

vollbringen. Das müssen nicht immer große Dinge sein, die als gute Tat durchgehen. Auch vermeintlich kleine 

Dinge – wie zum Beispiel jemandem ein Lächeln zu schenken, einfach mal zuzuhören oder ein freundlicher 

Gruß – sind wertvoll im Umgang mit Mitmenschen. Denn der Weg zu einer freundlicheren Welt fängt bei uns 

selbst an. 

Den Menschen eine Freude zu machen, ihnen ein Lächeln auf das Gesicht zu zaubern oder ihnen mit einem 

Kompliment den Tag zu verschönern bringt eine persönliche Erfüllung. Manchmal muss man dafür den 

eigenen Mut überwinden und seine Komfortzone verlassen. Aber das wiederum stärkt das Selbstwertgefühl.  

Gute Taten können von allen Menschen verrichtet werden, man muss es nur wollen. Der Charakter eines 

Menschen und seine Persönlichkeit spielen dabei auch eine entscheidende Rolle. „Der Charakter ruht auf der 

Persönlichkeit, nicht auf den Talenten.“ wie Johann Wolfgang von Goethe zu sagen pflegte. 

Was macht den Charakter eines Menschen aus? Eine schwierige Frage, die Wissenschaftler und große Denker 

bereits seit der Antike zu beantworten versuchen. Einig sind sich die meisten darin, dass der Charakter große 

Auswirkungen auf das Denken, die Entscheidungen und Verhaltensweisen eines Menschen hat. Unser 

Charakter prägt uns und macht uns zu dem Menschen, der wir sind – im Positiven wie auch im Negativen. 

Eine fast schon philosophische Beschreibung, doch die Ausprägungen machen sich ganz konkret im Alltag in 

vielen Situationen bemerkbar.  

Das heurige Jahr ist ein besonders schwieriges für alle – der Coronavirus beherrscht unser Leben, bei einigen 

mehr, bei anderen weniger. Wir halten Abstand, schütteln keine Hände und gehen grundsätzlich sehr vorsichtig 

durchs Leben. Ich finde es gerade in solchen Zeiten besonders wichtig, die Welt für alle ein kleines bisschen 

besser zu machen 
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Gute Taten im Alltag 

Ob für andere Menschen, Tiere oder die Umwelt, gute Taten kann es im Grunde nicht genug geben. Dabei 

müssen nicht immer gleich Berge versetzt werden, auch Kleinigkeiten haben Gewicht. Hier ein paar einfache 

Ideen: 

Gute Taten für unsere Mitmenschen 

Besucht jemanden, der viel alleine ist und schenkt ihm Zeit. Das kann jemand verwandter sein, aber auch 

jemand, den man vorher nicht kannte. Es gibt Organisationen, die diesbezügliche Kontakte vermitteln.  

Für jemanden aufstehen – Und ihn verteidigen, wenn er das selbst nicht kann. 

Für jemanden aufstehen – In der Bahn oder Bus, wenn er dringender einen Sitzplatz braucht als du. 

 

Nimm dir die Zeit jemandem etwas zu erklären – Zum Beispiel Technik, die du beherrschst, der andere aber 

nicht. 

 

Spende Spielzeug, Kleidung, Geräte oder andere nützliche Dinge an ein Kinderheim. 

 

Unterstütze ein hilfreiches Projekt – Egal für welche Organisation du dich entscheidest: Du könntest kranken 

Kindern helfen, Tiere vor dem Aussterben bewahren ... es gibt so viele Projekte, die nur mit unserer 

Unterstützung funktionieren können.  

 

Keine Beschwerden - Achtet einen Tag bewußt darauf, euch nicht zu beschweren. Das mag belanglos klingen, 

stimmt euch jedoch selbst positiver und auch eure Mitmenschen. 

Jemanden vor lassen - Lasst doch an der Kasse im Supermarkt beim nächsten Mal jemanden vor. Einfach so. 

Egal, ob er oder sie mehr oder weniger Einkäufe hat als ihr. So schenkt ihr demjenigen ein paar Minuten und 

zaubert ihm vielleicht ein Lächeln ins Gesicht. 

Komplimente machen - Wann habt ihr euch das letzte Mal gedacht, dass jemand etwas besonders gut gemacht 

hat oder heute besonders gut aussieht, es aber nicht laut ausgesprochen? Beim nächsten Mal sagt es 

demjenigen, die Person freut sich sicher über ein ehrlich gemeintes Kompliment. 

Bedanke dich auch für einfache Dinge. 

 

Behandle andere so wie du behandelt werden willst. 

Gute Taten für Tiere 

Engagiert euch im Tierheim - Ihr hättet gerne ein Haustier, seid aber eigentlich zu wenig daheim oder wollt 

euch nicht so stark binden? Kein Problem, wieso helft ihr nicht im örtlichen Tierheim mit? Dort wird immer 

Hilfe gesucht. 

Tiere adoptieren - Adoptiert doch ein Tier, es gibt nichts Dankbareres, als ein gerettetes Tier.  

Gute Taten für die Umwelt 

Pflanzt einen Baum - Bäume stärken die Ernährungssicherheit weltweit, bieten neue 

Einkommensmöglichkeiten, binden CO2, schützen die Artenvielfalt, stärken das Ökosystem und tragen auf 

natürliche Weise zur Klimaregulierung bei.  

Müll sammeln - Müll liegt leider überall: im Wald, am Strand, im Feld… sammelt doch beim nächsten 

Spaziergang den herumliegenden Müll auf und entsorgt ihn. Oder meldet euch für eine Müllsammelaktion an. 

Höre auf Gandhi und starte die Veränderung die du in der Welt sehen willst! 
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Rolul și responsabilitățile cadrului didactic în activitatea de învățare 

Prof.înv.primar Pietraru Doina Andreea 

„Liceul Teoretic Marin Preda” 

 

Calitatea și eficiența educației și învățământului sunt dependente de competența profesorului și de 

pregătirea lui profesionala. 

În școală, profesorul este conducătorul activității didactice ce se desfășoară în vederea realizării 

obiectivelor prevăzute în documentele școlare. Aceste informații cuprinse în programele şi manualele şcolare 

constituie, din punctul de vedere al formării personalităţii umane constituie valenţe educative ca urmare a 

prelucrării şi transmiterii lor de către profesor. Tot aşa se întâmplă şi cu mijloacele de învăţământ. Oricât de 

perfecţionate ar fi ele, numai utilizarea lor de către profesor, prin integrarea într -o situaţie de învăţare, le 

asigură valenţele educative scontate.  

Profesorii în cadrul activității didactice sunt nevoiți să-și actualizeze și să-și îmbunătățească continuu 

nivelul de cunoștințe, dar și tehnicele de predare. Trebuie să existe un echilibru între ceea ce știe și cum să le 

transmită și celorlalți. Ținând cont că s-a trecut de la un sistem bazat pe memorare la un sistem bazat pe 

competențe, o pedagogie care are în centrul atenției elevul, profesorul trebuie să încurajeze spiritul integrativ 

și interacțiunea pentru a eficientiza învățarea.  Chiar dacă activitatea de învățare este individuală profesorul 

poate să folosească materiale didactice atractive și interactive pentru că acestea ajută foarte mult la acțiunea 

de învățare. Pentru a atrage copilul să învețe, profesorul trebuie să găsească cea mai bună și atractivă metodă 

de prezentare a cunoștințelor sub forma unei structuri, o problemă într-un context, plasarea problemei într-o 

anumită perspectivă astfel încât cel care învață să facă conexiunea între soluțiile găsite și în alte probleme din 

alte domenii. Ei ajută la promovarea învățării eficiente, participative, activă și creativă.  

Profesorul poate deveni de exemplu: instructor, ghid, îndrumătorul care te acompaniază, mentor, 

sfătuitor, consultant, transmițător de cunoștințe, cel care face lucrurile posibile pentru tine, formator, 

supraveghetor, diriginte, coordonator, cercetător critic, broker de cunoştinţe, model…. facilitator, colaborator. 

Jedeskog, G. (1999) 

O persoană care facilitează procesul învăţării pentru elevi, încercând să descopere ce anume este 

interesat să înveţe elevul, şi determinând apoi cea mai bună modalitate de a a-i pune la dispoziţie elevului acele 

informaţii prin furnizarea de sisteme de cunoştinţe sau materiale, care să-i dea acestuia posibilitatea să se achite 

mai eficace de o sarcină. Aceasta se face prin ascultare, punere de întrebări, furnizare de idei, sugerarea de 

alternative şi identificarea de posibile resurse.  

Profesorul poate ajuta elevul cum să gândescă într-o anumită sarcină, cum să aplice strategiile şi "ce 

să facă când nu mai ştie ce să facă". 

Profesorul nu este doar un transmițător de informații, care se rezumă la a da indicaţii elevilor, ce şi 

cum să învețe, ci şi un antrenor care, prin întrebări analitice, stimulând gândirea elevilor, creează  premise 

pentru ca aceștia, prin găsirea independentă a răspunsurilor, să ajungă la o mai bună înţelegere a problemelor. 

Trezirea interesului elevilor, stimularea motivaţiei acestora este un rezultat al conducerii procesului instructiv. 

Se are în vedere şi dozarea dificultăţilor în procesul învăţării, conform cu situaţia concretă şi individualitatea 

fiecărui elev. Deci, a organiza învăţarea înseamnă a găsi metodele cele mai adecvate a construi secvenţe 

instructive bazate pe logica obiectivă a disciplinei, a trezi interesele elevilor şi a stimula performanţele, a crea 

o atmosferă prielnică studiului, a doza dificultăţile pentru a putea dezvolta strategii de rezolvare a 

problemelor(Geissher, 1981). 

Profesorul poate fi și mediator și atunci el se interpune între elevi şi mediul de învăţare, pentru a-i ajuta 

pe elevi să înveţe şi să se dezvolte, anticipează problemele care pot să apară în procesul învăţării şi propune 

soluţii de depăşire a acestora, îndrumă elevii de la începuturile învăţării, până la învăţarea independentă. 

Profesorii organizează creativitatea clasei fixând activitățile intelectuale, le comunică informații 

științifice, valori culturale, morale în funcție de cerințele programei și interesele cognitive ale elevilor și are 

grijă la recepționarea mesajului. Astfel îi poate ajuta și îndruma pe elevi în rezolvarea diverselor probleme sau 
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în pregătirea lecțiilor îi stimulează pe elevi prin aprecieri, încurajează eforturile depuse de aceștia, le spune cu 

bunăvoință când și unde au greșit. Astfel ajutorul se exercită pe planul formării morale a elevului. 

Predarea şi învățarea vizează procesele cognitive ale elevilor, prin aceea că strategiile de instruire 

propuse se concentrează pe a-i învăța pe elevi cum să învețe, cum să prelucreze informaţiile şi cum să 

gândească independent şi eficient. Instruirea cognitivă are deci, ca obiective primare, "a înţelege şi a învăţa 

cum să înveţi". Ea include instrucțiuni asupra diferitelor dimensiuni ale gândirii, cum ar fi: înţelegerea, 

compoziția, rezolvarea de probleme, luarea deciziilor, gândirea critică şi creativă. Învăţarea eficientă se 

realizează când cadrul didactic este capabil să descopere punctele tari ale elevilor şi să construiască la aceștia 

capacitatea de a învăţa într-o gamă largă de stiluri. 

Am putea să încercăm să permitem elevilor noştri să controleze ritmul procesului lor de învăţare și 

astfel profesorul va juca un rol important în integrarea programelor de învăţare în ritm propriu. Profesorul va 

trebui să lucreze cu elevii săi pentru a-şi organiza programele de studiu astfel încât să fie capabili să realizeze 

tot ceea ce doresc într-o perioadă de timp rezonabilă. Munca profesorului constă mai degrabă în organizarea 

situaţiilor de învăţare decât în a preda. Va trebui să ofere îndrumare, să încurajeze şi sprijine învăţarea, să 

monitorizeze progresul şi să măsurăm performanţa. Deşi elevii  pot munci individual, am văzut că ei pot de 

asemenea munci cu alţii, de caeea profesorul are responsabilitatea de a organiza cooperarea în situaţii de grup. 

Cum nu putem sa-i lăsăm pe elevi să se ocupe singuri de întreg procesul de învăţare, va trebui să îndrumăm şi 

monitorizăm munca lor în grup. Ca profesori deținem în mare măsura controlul asupramediului predării și 

învățării, unde să se întâmple și când să se întâmple. Am controlat cine anume va munci împreună. 

 Ca profesori, avem rolul  de a considera că elevul este responsabil pentru procesul său de învăţare, iar 

aceasta nu va fi în mod necesar ceva uşor de făcut. Dar trebuie să recunoaştem că este important pentru elevii 

noștri să treacă de la dependenţă la independenţă, şi de la a fi controlaţi la a li se permite responsabilitatea. 
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Voluntariatul – pasul către o lume mai bună 
 

Prof. SABĂU JANINA ANDA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ”AVRAM IANCU”G.P.P.NR 44 ORADEA 

   
                Voluntariatul este foarte important deoarece printr-o activitate de voluntariat poți scăpa de  rutina 

activităților zilnice și a monotoniei, putem   ajuta  comunitatea. Implicându-ne în activități de voluntariat 

avem șansa de a acumula noi experiențe, de a căpăta noi abilități în pas cu vremea, arătându-ne tuturor 

realitatea cruntă din jurul nostru. Putem lua ca exemplu persoanele  care fac voluntariat în cadrul 

organizațiilor de persoane cu dizabilități și care sunt afectate de o dizabilitate.Acceptarea va fi mult mai 

ușoară pentru aceste persoane, care-i învață pe toți cei din jur că suntem egali în drepturi și au astfel șansa să 

demonstreze că  toți avem un rol și un loc important în comunitate. Pot  să-și  formeze  deprinderi  și să-și 

creeze  drumuri care să-i  ajute să depășească stereotipurile și  prejudecățile și astfel să  aibă mai multă  

încredere în propriile forțe. 

 În cadrul grădiniței  noastre desfășurăm diferite proiecte de voluntariat prin care-i învățăm pe copii 

chiar de la vârste fragede ce înseamnă prietenia, spiritul de echipă, să-ți ajuți aproapele, ce înseamnă  

responsabilitatea, cum să dăruiești, să ai grijă de cel de lângă tine.  

Unul din proiectele de succes  la care am participat a fost ”Sunt mic dar am un suflet mare”  în cadrul 

căruia am colectat și dăruit jucării și cărți  unor copii care o situație materială mai  precară.  

 

 

 

 

 

 

 

 

În cadrul altui proiect am  participat la acțiunea caritabilă cu ocazia unui târg de Crăciun și am 

colaborat cu profesori și părinți ai  copiilor cu sindrom Down. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

774  

Am contribuit în mai multe rânduri  și la ajutorarea copiilor aflați în dificultate prin asociația 

”Piticot” unde am adunat rechizite, haine, alimente, jucării  pentru copiii bolnavi și copii din familii cu 

resurse materiale limitate. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nu pot spune că am făcut foarte multe în direcția aceasta, a voluntariatului dar PUȚIN CÂTE PUȚIN 

SE FACE MULT dar dacă fiecare dintre noi am face doar câte puțin voluntariat lumea ar fi ALTFEL, mai 

bună, mai umană. 

 Voluntariatul are foarte multe beneficii pentru cel care-l practică dintre care exemplific câteva: 

 ●Cunoști persoane noi și îți faci noi prieteni; 

 ●Te face să te simți mulțumit, împlinit; 

 ●Te poate ajuta la locul de muncă deoarece te face mai responsabil, te ajută să îți gestionezi timpul, 

îți formează anumite competențe; 

 ●Trăiești în lumea reală descoperind cu adevărat ce se întâmplă în jurul tău. 

 ●Te pregătește oarecum pentru viață deoarece nu se știe niciodată ce ne rezervă viitorul. 

Cea mai mare safisfacție sau mulțumire  pe care o ai în urma acțiunilor de voluntariat este atunci 

când cineva îți spune mulțumesc sau un copil îți zâmbește. 

Trăim  acum vremuri în care, mai mult ca oricând, asistăm și contribuim la dezvoltarea cooperării, 

comunicări, empatiei. Binele este o parte importantă din viața noastră, iar acum în plină pandemie fiind 

departe de familii, de prieteni, am avut timp să reflectăm asupra a ceea ce suntem, cine suntem de fapt sau 

cine putem deveni. Trebuie să le transmitem copiilor încă de la vârste fragede valoarea și dragostea față de 

acțiunile de voluntariat pentru că așa ne putem asigura că lumea urmează o cale mai bună. 
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Comportamentul prosocial 

 
STAIER IOANA-ELENA 

Colegiul Naţional „Mircea Eliade” Sighişoara 

 

Comportamentul prosocial acoperă o gamă largă de acţiuni menite să aducă beneficii altora. Acest 

comportament include, dar nu se limitează la, cooperare, ajutorare, caritate şi voluntariat. Ca atare, un astfel 

de comportament implică de obicei anumite costuri, cum ar fi bani pentru resursele materiale, timp, efort şi 

uneori chiar pagube. Actele de caritate, oferirea locului tău în mijlocul de transport unei persoane vârstnice 

sau oferirea de ajutor unei persoane aflate în necaz sunt toate comportamente prosociale. Întrebarea este de ce 

oamenii fac asemenea fapte pentru alţii? În ciuda mulţimii de exemple de zi cu zi, comportamentul altruist al 

individului este încă un mister pentru ştiinţă. 

Comportamentul prosocial a fost în mod tradiţional asociat cu trăsături generale de personalitate cum 

ar fi onestitatea şi empatia. Aceste  trăsături ale indivizilor servesc la îmbunătăţirea şi menţinerea 

interacţiunilor interpersonale pozitive cu ceilalţi. Onestitatea reprezintă înclinaţia de a fi corect, sincer şi 

autentic în interacţiunile cu ceilalţi. Înzestrarea indivizilor cu aceste trăsături poate duce la diverse 

comportamente prosociale faţă de străini şi la aplanarea unor conflicte. Având în vedere că aceste trăsături se 

bazează pe moralitatea indivizilor şi mai ales pe onestitate îi face pe oameni să dezvolte comportamente 

responsabile  şi etice. 

Munca de caritate este văzută ca un comportament prosocial. Deşi comportamentul proscial este privit 

ca un comportament de ajutorare, acesta în final oferă şi unele avantaje pentru sine, în timp ce altruismul este 

văzut ca un comportament motivat doar de ajutorarea celuilalt. Multe studii susţin că unii indivizi care afişează 

comportamente prosociale o fac din motive egoiste şi anume de a fi apreciaţi de ceilalţi. 

După cum se poate observa în existenţa zilnică, unii oameni au înclinaţii mai mari pentru 

comportamente prosociale. Sociologii cred că acest comportament îşi are originea în zestrea genetică. Nevoia 

de a-i ajuta pe ceilalţi explică succesul speciei umane pe parcursul evoluţiei. Unii sociologi spun că acest 

comportament îşi are originile în procesul de socializare, deci învăţat. 

Studii recente arată că comportamentele prosociale servesc unor patru scopuri: (a) contribuie la 

bunăstarea personală; (b) vizează creşterea statutului social; (c) ridicarea stimei de sine; (d) reglarea emoţiilor. 

Sunt doi factori majori care influenţează comportamentul prosocial al copiilor: contextuale şi personale. 

Primul mediul în care are loc socializarea este familia, deoarece familia îndeplineşte două funcţii de 

bază care se află într-o strânsă relaţie de interdependenţă. Prima funcţie este cea educativ-efectivă, care  

formează la individ abilităţi legate de exprimarea corectă a emoţiilor, a doua funcţie este cea de construcţie 

socială, scopul ei final este însuşirea caracteristicilor propriei culturi. O societate sănătoasă se naşte pornind 

de la un climat familial propice (responsabilitate, comunicare, empatie, etc.) 

În formarea comportamentelor prosociale un rol important îl are  calitatea interacţiunilor dintre membrii 

familiei, modelul parental avut şi tipul de disciplinare aplicat. O altă caracteristică ce influenţează însuşirea 

unor comportamente sociale îl reprezintă modelul oferit de părinţi. În general, părinţii care manifestă 

comportamente prosociale vor oferi modele pozitive pentru copii lor, iar dacă părinţii recompensează 

comportamentele prosociale ale copiilor, cel mai probabil aceste comportamente vor fi repetate. 

Şcoala este spaţiul în care copilul este pregătit pentru viitoarea meserie şi integrarea în viaţa socială. La 

intrarea în şcoală copilul dispune de un anumit stil de viaţă, acesta este rezultatul interacţiunii cu familia şi 

ceilalţi copii de la grădiniţă, astfel că viitoarele comportamente învăţate vor fi interpretate prin prisma acestui 

stil de viaţă. 

La şcoală, pe parcursul procesului de învăţare, profesorul poate adopta cu elevii săi mai multe stiluri: 

autoritar, permisiv şi democratic. Elevii tind să fie mai prosociali dacă relaţia cu profesorul este mai apropiată 

şi mai puţin conflictuală şi dacă elevul are o relaţie de ataşament securizat faţă de profesor. 

Învăţarea prin cooperare reprezintă un mod de a dezvolta comportamente prosociale la şcoală deoarece 

ea presupune implicarea activă a tuturor elevilor pentru obţinerea unui scop comun. Există o strânsă legătură 

între dezvoltarea cognitivă şi socială a elevilor şi abilitatea acestora de a lucra în echipă. Interacţiunea cu 
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colegii poate crea o atmosferă optimă pentru achiziţia unor concepte şi comportamente care reflectă 

corectitudinea, bunătatea şi grija pentru ceilalţi. 

O normă nescrisă a societăţii care conduce la comportamente prosociale este aceea a justiţiei sociale, 

această normă spune că trebuie să existe o distribuire justă a resurselor şi beneficiilor între oameni. Acest 

principiu de echitate socială, stipulează că starea de echitate între doi indivizi se realizează atunci când raportul 

dintre ceea ce dă şi primeşte al unui este egal cu raportul celuilalt. 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

METODE INTERACTIVE UTILIZATE ÎN EVALUAREA DIDACTICĂ 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR  BOGASIERU COSMINA ALINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 4 LUGOJ 

 

Una din provocările societăţii contemporane este necesitatea regândirii şcolii, a educaţiei formale, 

alături de cea informală şi cea nonformală. Sistemul şcolar, ca subsistem al macrosistemului de educaţie, prin 

oferta sa educativă contribuie la dezvoltarea, formarea şi evoluţia personalităţii copilului, respectiv tânărului. 

Problematica evaluării este şi va fi unul dintre cele mai discutate subiecte în literatura pedagogică. 

Deşi la nivel conceptual există o unitate a punctelor de vedere privind rolul evaluării, formelor de 

evaluare, strategiilor de evaluare şi metodelor de evaluare, la nivelul practicii intervine o limitare a evaluării 

determinată de modul în care aceasta este percepută şi practicată de diferite şcoli, de diferiţi profesori. 

Evaluarea este un act de valorizare ce intervine în toate acţiunile umane; la nivel educaţional ea nu mai este un 

act final al învăţării, ci se integrează organic în procesul de învăţare, creând relaţii interactive şi circulare. 

Elevul, în timp ce învaţă, efectuează repetate procese de valorizare şi de apreciere critică care-i 

servesc ca bază pentru luarea deciziilor orientative în propria-i formare şi dezvoltare. La nivelul procesului de 

învăţământ interesează nu numai desfăşurarea evaluării didactice ci şi formarea şi dezvoltarea capacităţii 

elevilor de autoevaluare. 

Evaluarea este o componentă a triadei instruire-predare-evaluare, având ca scop cunoaşterea 

efectelor activităţii desfăşurate, în vederea optimizării ei, pe baza colectării, organizării şi interpretării 

rezultatelor obţinute prin intermediul instrumentelor de evaluare. Se remarcă o tranziţie de la problematica 

preciziei, garantată prin măsurare, la o problematică a raportării calitative, prin luarea în consideraţie a 

fundamentelor formării elevului şi o orientare spre modalităţi care favorizează dezvoltarea autonomiei elevilor. 

De-a lungul timpului au fost numeroase polemici în legătură cu gradul de obiectivitate şi de 

precizie al metodelor de evaluare.Utilizarea exclusivă a uneia sau alteia dintre metodele cunoscute are adepţi 

pro şi contra. În practică, îmbinarea lor reprezintă soluţia cea mai bună. Strategiile moderne de evaluare 

urmăresc să accentueze dimensiunea acţiunii evaluative care oferă elevilor suficiente şi variate posibilităţi de 

a demonstra ceea ce ştiu ca ansamblu de cunoştinţe, dar mai ales, ceea ce pot să facă (priceperi, deprinderi, 

abilităţi, competenţe). Acestea sunt: proiectul; portofoliul; fişa pentru activitatea personală a elevului; hărţile 

conceptuale; tehnica 3-2-1; metoda R.A.I.; studiul de caz; observarea sistematică a activităţii şi a 

comportamentului elevului; jurnalul reflexiv; investigaţia; interviul; înregistrări audio şi/sau video. 

1. Proiectul. Începe în clasă, prin definirea şi înţelegerea sarcinii de lucru – eventual şi prin 

începerea rezolvării acesteia – se continuă acasă pe parcursul a câtorva zile sau săptămâni. Elevul are 

permanente consultări cu profesorul. Proiectul se încheie tot în clasă, prin prezentarea în faţa colegilor a unui 

raport asupra rezultatelor obţinute şi dacă este cazul, a aplicaţiei realizate. Proiectul este o formă activă, 

participativă care presupune şi încurajează transferul de cunoştinţe, capacităţi, facilitează şi solicită abordările 

interdisciplinare, şi consolidarea abilităţilor sociale ale elevilor. Este deosebit de util atunci când profesorul 

urmăreşte accentuarea caracterului practic/aplicativ al învăţării şi apropierea între discursul teoretic şi 

experienţa de viaţă a elevilor. 
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Avantajele folosirii acestei metode: 

• oferă şansa de a analiza în ce măsură elevul foloseşte adecvat cunoştinţele, instumentele, materialele 

disponibile în atingerea finalităţilor propuse; 

• este o metodă alternativă de evaluare care scoate elevii şi cadrul didactic din rutina zilnică; 

• pune elevii în situaţia de a acţiona şi a rezolva sarcini în mod individual sau în grup, autotestându-şi 

capacităţile cognitive, sociale şi practice. 

Criteriile de apreciere pot fi negociate cu elevii. Evaluarea proiectului presupune din partea 

profesorului multă atenţie. El trebuie să asiste elevul/grupul de elevi pe durata derulării lui, consiliindu-i şi 

încurajându-i în demersurile întreprinse astfel: 

• să-i îndemne să reflecte asupra activităţii, asupra achiziţiilor realizate(cunoştinţe, aptitudini, atitudini, 

experienţe); 

• să-şi autoevalueze activitatea şi progresul; 

• să discute dificultăţile, aspectele care îi nemulţumesc sau pe care le consideră insuficient realizate. 

Profesorul poate să alcătuiască fişe de evaluare în care să consemneze în mod regulat observaţii 

şi aprecieri asupra activităţii fiecărui elev/grup de lucru. 

2.Portofoliul îl ajută pe elev să se autoevalueze. Portofoliul reprezintă “cartea de vizită” a 

elevului, prin care profesorul poate să-i urmărească progresul la o anumită disciplină, de-a lungul unui interval 

de mai lung de timp. La începutul demersului educativ se realizeaza un diagnostic asupra necesităţilor elevului 

de învăţare pentru a stabili obiectivele şi criteriile de evaluare. 

Portofoliul cuprinde: sumarul; lucrările pe care le face elevul individual sau în grup; rezumate; 

eseuri; articole; referate; fişe individuale de studiu; proiecte şi experimente; temele de zi de zi; probleme 

rezolvate; teste şi lucrări semestriale; chestionare de atitudini; fotografii care reflectă activitatea desfăşurată de 

elev individual sau împreună cu colegii săi; autoevaluări scrise de elev sau de membrii grupului; interviuri de 

evaluare; alte materiale, hărţi cognitive, contribuţii la activitate care reflectă participarea elevului/ grupului la 

derularea şi soluţionarea temei date; viitoare obiective pornind de la realizările curente ale elevului/grupului, 

pe baza intereselor şi a progreselor înregistrate; comentarii suplimentare şi evaluări ale profesorului, ale altor 

grupuri de învăţare şi/sau ale altor părţi interesate, de exemplu părinţii. 

Tipuri de portofolii: Portofoliu de prezentare sau introductiv (cuprinde cele mai importante 

lucrări); Portofoliu de progres sau de lucru (conţine toate elementele desfăşurate pe parcursul activităţii); 

Portofoliul de evaluare (cuprinde: obiective, strategii, instrumente de evaluare, tabele de rezultate, etc.). 

Portofoliul reprezintă un element flexibil de evaluare, care, pe parcurs, poate să includă şi alte 

elemente către care se îndreaptă interesul elevului şi pe care doreşte să le aprofundeze. Această metodă 

alternativă de evaluare oferă fiecarui elev posibilitatea de a lucra în ritm propriu, stimulând implicarea activă 

în sarcinile de lucru şi dezvoltând capacitatea de autoevaluare. Scopul nu este neaparat cel al evaluării ci mai 

ales cel de stimulare a învăţării,prin directa implicare a participantilor la activitate. Elevii reflectă continuu 

asupra a ceea ce învaţă, existând o permanentă corelaţie cu obiectivele. Îndrumătorul trebuie să fie deschis şi 

să sprijine căutările copiilor. 
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4. Tehnica 3-2-1. Denumirea provine din faptul că elevii scriu: 

• 3 termeni (concepte) din ceea ce au învăţat, 

• 2 idei despre care ar dori să înveţe mai mult în continuare şi 

• o capacitate, o pricepere sau o abilitate pe care consideră ei că au dodândit-o în urma activităţilor de 

predare-învăţare. 

Tehnica 3-2-1 poate fi considerată drept o bună modalitatea de autoevaluare cu efecte formative 

în planul învăţării realizate în clasă. Este o cale de a afla rapid şi eficient care au fost efectele proceselor de 

predare şi învăţare, având valoare constatativă şi de feed-back. Pe baza conexiunii inverse externe, profesorul 

poate regla procesele de predare viitoare, îmbunătăţindu-le şi poate elabora programe compensatorii dacă 

rezultatele sunt sub aşteptări ori programe în concordanţă cu nevoile şi aşteptările elevilor.Este un instrument 

al evaluării continue, formative şi formatoare, ale cărei funcţii principale sunt de constatare şi de sprijinire 

continuă a elevilor. 

6. Hărţile concepuale. Hărţile conceptuale pot fi definite drept oglinzi ale modului de gândire şi 

înţelegere ale celui sau celor care le elaborează. Reprezintă un mod schematic de expresie, constituindu-se ca 

un important instrument pentru predare, învăţare, cercetare şi evaluare la toate nivelurile şi la toate disciplinele. 

Descrise pentru prima dată de psihopedagogul Joseph Novak în 1977, hărţile conceptuale se 

prezintă ca o tehnică de reprezentare vizuală a structurii informaţionale ce descrie modul în care conceptele 

dintr-un domeniu interrelaţionează. Cu alte cuvinte, important este nu cât cunoşti, ci relaţiile care se stabilesc 

între cunoştinţele asimilate. Performanţa depinde de modul în care individul îşi organizează experienţa, ideile, 

de structurile integrate şi de aplicabilitatea acestora. Evaluarea poate fi reprezentată şi prin diferite tipuri de 

hărţi conceptuale, de ex.: „pânza de păianjăn”- în centrul ei fiind elevul . 

Problema evaluării este pe cât de dificilă pe atât de interesantă şi de importantă pentru elevi şi 

profesori. Dascălii sunt direct responsabili dacă procesul educativ este util dar şi plăcut elevilor, de aceea ar 

trebui să construim o imagine pozitivă a evaluării. Evaluarea nu trebuie asociată cu controlul, eşecul sau 

sancţiunea ci cu formarea unei imagini cât mai corecte despre sine, cu calităţile pe care le poate valorifica şi 

dezvolta de aici încolo. Este indicat ca profesorul să prezinte obiectivele de evaluare înaintea desfăşurării 

probei. Cred că pentru a obţine rezultate cât mai bune la clasă este indicată folosirea unor forme variate de 

metode de evaluare. Să nu uităm, ca profesori, întrebările: ce şi de ce evaluăm?; cui foloseşte evaluarea?; pe 

cine evaluăm?;când şi cum evaluăm? 
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PREVENIREA ABANDONULUI ȘCOLAR 

LUNGULESCU GABRIELA-ELENA 

GRĂDINIȚA CU P.P. NR.1 MOTRU 

 

            Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări 

pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului şi apariţia unor noi factori ce 

contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ–informative şi formative, 

egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în şcoli, este necesară o implicare a tuturor 

factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi eventual eradicarea acestui fenomen. Educaţia 

este percepută ca o funcţie vitală a societăţii, iar şcoala drept principala instituţie prin care societatea îşi 

perpetuează existenţa. Astfel, şcoala este un factor cheie al dezvoltării. De la şcoală se aşteaptă astăzi totul: să 

îi ajute pe tineri să cunoască trecutul şi să înţeleagă prezentul, să îi ajute să conştientizeze şi să îşi asume 

responsabilitatea pentru a se implica în orientarea destinului colectivităţilor către un viitor dorit.   

              Abandonul şcolar este un fenomen periculos, deoarece el determină efecte negative atât în plan 

psihologic individual, respectiv o alterare a imaginii de sine a elevului în cauză, care-şi va pierde tot mai mult 

încrederea în propriile posibilităţi şi capacităţi ajungând să dezvolte o teamă de eşec, cât şi pe plan social, 

pentru că eşecul şcolar permanentizat „stigmatizează”, „etichetează” şi conduce la o marginalizare socială cu 

un nivel crescut de comportamente deviante şi infracţionale. Abandonul constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii inceput.  

            Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său şcolar. Etichetările ca 

„elev slab”, „elev rău” duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în propriile forţe cât şi în persoanele 

ce îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi această dificultate, copiii 

cu risc de abandon școlar caută să iasă în evidenţă, adeseori, prin adoptarea unor comportamente deviante. 

Lipsa voinţei, nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta dezvoltare a capacităţii de 

operare a gândirii etc., pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, asupra rezultatelor muncii 

sale. De asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul şcolar al acestuia.  

             Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit 

în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Familia oferă copilului 

un sentiment de siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze şi să-şi dobândească 

personalitatea.  

             Mediul şcolar are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de roluri de socializare, 

integrare, control social, profesionalizare etc. şi totodată este puternic influenţat de ansamblul vieţii sociale, 

începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând, poate, cu resursele disponibile. Analiza 

complexă a acestui fenomen a demonstrat că există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la 

abandonul şcolar: - cunoaşterea insuficientă elevilor, datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită 

dezinteresului manifestat de către profesori;  nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale 

elevilor; profesorii prin pregătirea lor la nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului 

pentru a adapta metodele de predare-învăţare la fiecare elev în parte; lipsa de preocupare a unor cadre didactice 

pentru stimularea interesului faţă de învăţătură; în special în mediul rural, profesorii nu îşi manifestă interesul 

pentru procesul învăţării datorită faptului că salariile nu sunt pe măsura aşteptărilor. 

            O importantă influenţă negativă asupra percepţiei educaţiei o reprezintă massmedia, prin promovarea 

din ce în ce mai largă a celor neşcolarizaţi care au reuşit în viaţă prin noroc şi înzestrările de la natură. Pentru 

copii, aceştia reprezintă modele drept de urmat deoarece şcoala nu oferă aceleaşi perspective,și de aici la 

abandon școlar e un pas mic pe care mulți aleg să îl facă,fără a conștientiza consecințele pe termen lung. 
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LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ – o oră digitală  

Prof. Maier Arnold 

Colegiul Naţional „Kölcsey Ferenc” Satu Mare 

 

Anul acesta accentul pare să fi fost pus pe tehnologia digitală, din moment ce statisticile arată că piața 

de e-book este în continuă expansiune, depășind-o pe cea de carte tipărită. 

Literatura digitală, cunoscută și ca literatura electronică sau E-lit, este un gen al literaturii prin care 

experienţa de citire şi scriere a textului e extinsă cu ajutorul uneltelor digitale. “Extinsă” în acest context, 

însemnând că textul poate avea forme caracteristice unui mediu digital, astfel, un text poate obţine sunet, 

cinetism, animaţii, imagini, culori, interacţiune. De asemenea, textul în cauză nu este neapărat scris de o 

persoană, ci de un program cu un algoritm în spate, sau de o mulţime de persoane care au 

interacţionat/interacţionează prin internet. 

Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii, componentă care trebuie să fie înţeleasă cât mai 

corect pentru a-şi atinge scopurile. Pentru a stăpâni comunicarea trebuie să o înţelegem, să înţelegem 

elementele ei de bază.  

În esenţă, comunicarea reprezintă schimbul unei particule dintr-o parte a spaţiului în altă parte a 

spaţiului, particula reprezentând subiectul comunicat: un obiect, un mesaj scris, o idee. 

Comunicarea este un element indispensabil pentru existenţa omului. Cunoaşterea, după cum se ştie, se 

realizează în cadrul unui proces comunicativ, unde are loc transmiterea informaţiilor prin intermediul 

discursului. Pe parcursul evoluţiei societăţii umane, comunicarea a evoluat de la formele orale cele mai simple 

până la ultramodernul discurs computerizat.  

Termenul discurs computerizat desemnează activitatea lingvistică individuală în cadrul tuturor 

formelor de comunicare prin intermediul computerului, în general, şi a Internetului, în particular. Discursul 

computerizat se prezintă ca ceva intermediar între discursul oral şi cel scris, posedând un şir de caracteristici 

ce îl diferenţiază, îndeosebi, de discursul scris.  

Discursul computerizat face uz de un cod complex: codul verbal (limba în care se poartă discuţia), 

îmbinat cu codul compus din imagini. Elementele codului verbal se împletesc cu cele ale codului alcătuit din 

imagini ale emoţiilor.  

În domeniul educaţiei, Internet-ul va produce multe modificări. Mai întâi este vorba de a acorda un 

acces mai larg, universal la sursele cunoaşterii. Factorii decizionali din America au decis echiparea tuturor 

şcolilor cu accesul eficient la reţea; au înţeles că acest mod de a acţiona la nivel educaţional, înseamnă să oferi 

un anume credit, pe termen lung economiei americane. 

Internet-ul permite regândirea educaţiei, a învăţământului, pedagogiei. Este nevoie ca mijloacele de 

învăţământ să utilizeze cât mai mult Internet-ul.  

Există o mulţime de categorii în literatura digitală, cum ar fi poezia cinetică, poezia hypertext, 

interactivă sau prin joc, stripping text, vizuală sau forme încă nedescoperite. Este la latitudinea autorului cum 

doreşte să se exprime sau ce formă să abordeze, pentru că în acest mediu nu mai există aceleaşi limite. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

783  

La ora actuală ştiinţa comunicării implică domenii atât de diverse încât, de multe ori specialiştii în 

diferitele tipuri de comunicare trebuie să îşi găsească un limbaj comun.  

Procesul de predare-învăţare este, în cea mai mare parte, un proces de comunicare între cel care predă 

(profesorul) şi cei care învaţă (elevii). Cele două componente ale acestui proces – predarea şi învăţarea – sunt 

ele însele, în bună măsură, procese de comunicare sau care implică în mod direct comunicarea. A preda 

înseamnă a elabora şi a transmite mesaje, iar a învăţa (cu sensul de a învăţa în clasă, în relaţie cu profesorul) 

înseamnă a recepta şi a asimila mesaje. Fireşte, procesul real al comunicării didactice este mult mai complex.  

A învăţa în procesul de învăţământ nu se reduce la a recepta, ci implică participarea activă a elevului 

în ambele ipostaze, de receptor şi emitent de mesaje, după cum a preda nu se limitează la a transmite, ci implică 

şi actul receptării şi al reacţiei de feed-back la mesajele emise de elevi, schimbarea dinamică a rolurilor fiind 

una din condiţiile principale ale comunicării eficiente în procesul de învăţământ.  

Internetul devine o sursă de comunicare multidirecţională, influenţând virtualizarea socială, adică 

introducerea unui nou tip de interacţiune socială în care vechile limite şi principii ale comunicării sunt adesea 

transformate sau chiar eludate. Iar instrumentele informatice, în cadrul unui demers didactic proiectat bine, 

devin catalizatoare pentru învăţarea de calitate şi lectura de profunzime. 
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ACCESUL LA EDUCATIE 

                                                                   Prof. Tabarcea Maria 

                                                Liceul Tehnologic,, Ion Nistor”Vicovu de Sus,  Suceava 

 

Şcoala românească se confruntă în ultimul timp cu diferite probleme, printre care se numără şi 

şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe educative speciale Egalitatea șanselor de instruire este 

teoretic garantată în aproape toate țările lumii, dar realizarea practică a acestui principiu generos continuă să 

rămână una din cauzele de importanță majoră ale reformelor. Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva 

mai mult decât drepturile egale pe care democrații secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toți 

cetățenii; ea înseamnă o egalitate reală a șanselor individuale de promovare socială, iar educația este 

instrumentul cel mai important în dezvoltare. 

Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca obiective 

combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi indivizii, educaţia 

de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit Egalitatea şanselor semnifică, în fapt, oferirea de opţiuni 

multiple pentru capacităţi şi aptitudini diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă 

pentru toate persoanele, indiferent de vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în 

funcţie de nevoile sale specifice – evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze 

premisele egalităţii şanselor de acces în viaţa socială.sistemul educativ, integrarea educaţiei formale cu 

educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. 

În categoria copiilor defavorizaţi îi putem include pe cei proveniţi din familii monoparentale sau orfani 

de ambii părinţi, copiii ai căror părinţi sunt şomeri, au grave probleme de sănătate sau un comportament imoral, 

copiii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate şi a căror şcolarizare depinde de existenţa unui mijloc de 

transport şi copiii de etnie rromă care se integrează cu greutate în colectivul clasei de elevi. 

Cea mai bună soluţie pentru un sistem educativ care să răspundă nevoilor tuturor elevilor se dovedeşte 

a fi educaţia incluzivă, caracterizată prin următoarele principii: dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza 

egalităţii şanselor; nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; şcoala se adaptează la nevoile elevilor; diferenţele individuale între 

elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. Şcoala incluzivă are la bază un curriculum 

adaptat în raport cu nevoile copiilor. 

Inegalităţi în faţa educaţiei între persoane aparţinând unor categorii sociale diferite. 

 Unul dintre obiectivele prioritare ale   societăţii   moderne  este acela de a creşte gradul de coeziune 

la nivelul fiecăreia dintre ele. Pentru a atinge acest obiectiv, societatea în ansamblu trebuie să depună eforturi 

pentru a reduce diferenţele de acces ale populaţiei la serviciile publice (educaţie, sănătate), cele dintre venituri, 

să asigure nu doar locuri de muncă, ci şi  acces   egal   la   ocuparea unui loc  de   muncă   etc.  

 Asigurarea accesului la educaţie este unul dintre mijloacele prin care acest obiectiv se poate atinge, 

pentru că, la nivelul majorităţii societăţilor, un nivel înalt de educaţie se asociază cu un loc de muncă mai sigur 

şi mai bine plătit, cu o stare de sănătate mai bună, cu creşterea gradului de colaborare dintre membrii societăţii 

şi a celui de implicare civică etc. Este însă la fel de adevărat că „scăderea inegalităţilor şcolare 

se  explică  mai   degrabă  prin  scăderea inegalităţilor sociale sau printr-o mai mare securitate socială furnizată 

celor mai săraci din   aceste   ţări,  decât  prin  reformele  educaţionale. Explicaţia dată de cei doi cercetători 

pentru această situaţie este una foarte simplă: fiind satisfăcute nevoile  de bază – hrană, securitate personală, 

venituri, locuinţă etc. – populaţia îşi poate orienta o parte mai mare a resurselor către educaţie şi îşi poate stabili 

obiective pe termen mediu şi lung legate de evoluţia educaţională şi cea socio-profesională. 
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Soluţia adoptată diferă de la un sistem de învăţământ la altul, până acum neidentificându-se o soluţie-

miracol. Cert este că resursele publice sunt limitate şi nu pot acoperi nevoile tuturor membrilor societăţii şi cu 

cât nivelul de dezvoltare   economică   al unei ţări este mai scăzut  cu   atât   ponderea populaţiei care are nevoie 

de suport este mai mare. Diferenţele dintre capacitatea statului de a acoperi costurile cu educaţia şi cele ale 

populaţiei se reflectă în nivelul inegalităţilor dintre diferite categorii sociale în ceea ce priveşte accesul şi 

succesul în educaţie 

Adaptarea curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general 

adresat copiilor normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe 

educative speciale într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea 

unor metode şi procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea 

conţinuturilor predate la clasă. Conceptul de cerinţe educative speciale presupune necesitatea unei abordări 

diferenţiate şi specializate a educaţiei copiilor în funcţie de deficienţele pe care le prezintă. Tipurile de 

deficienţe întâlnite la elevii cu cerinţe speciale sunt: deficienţe mintale, deficienţe de auz sau vedere, deficienţe 

fizice, psihomotorii, tulburări de limbaj, tulburări de comunicare şi relaţionare, tulburări de atenţie şi 

hiperactivitate – ADHD. Tot aici se înscriu şi cazurile copiilor care eşuează la şcoală din diferite motive – 

copii instituţionalizaţi, copii care provin din comunităţi etnice defavorizate etc. Aceştia au dreptul fundamental 

la educaţie, posedând caracteristici, interese, aptitudini şi necesităţi de învăţare proprii. De aceea proiectarea 

sistemelor educaţionale şi implementarea programelor şcolare trebuie să ţină seama de marea diversitate a 

caracteristicilor şi trebuinţelor elevilor incluşi în procesul instructiv-educativ, care trebuie să asigure şanse 

egale pentru copiii defavorizaţi prin implicarea tuturor cadrelor didactice, părinţilor şi a instituţiilor locale 

abilitate. Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi 

integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare 

obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei 

pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în 

parte. Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o 

societate bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. Societatea 

contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. 

Educaţia pentru diversitate este un răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. 

Valorificarea diversităţii permite toleranţa; recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea 

şi descoperirea noului, conduce la întărirea relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de 

a se realiza într-o societate pluralistă, din ce în ce mai complexă. Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri 

potrivite pentru eliminarea oricărei forme de discriminare prezente în interiorul lor. 

Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie corect formaţi, să ia în considerare 

condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să trăiască şi să interactioneze pozitiv în 

această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să 

formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu există valori superioare sau valori inferioare. 

Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care 

vin în contact. 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentru o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: 

-       aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a ajuta 

profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; 

-       utilizarea conflictelor etnice pentru producerea unor schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea 

unui mediu de cooperare între elevi, profesori şi familiile elevilor; 

-        facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la instituţia şcolară; 
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-       înlăturarea prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor practici care 

dezavantajează persoane şi grupuri de elevi. 

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea 

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale reformelor. 

Conceptul de „egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale; ea înseamnă o egalitate reală a 

şanselor individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la 

maximum a acestor şanse. Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei speciilor – 

variabilitatea; indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi specializată, în funcţie 

de „echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele fiecărei persoane, corelate cu 

nevoile de cadre competente ale societăţii. 

Putem   afirma   că   egalitatea   de   acces   la   educaţie   care înregistrează valori mai 

ridicate   în  şcoala din România depinde de  existenţa celorlalte tipuri de  inegalităţi: 

-        inegalităţi dintre diferite categorii sociale, 

-       inegalităţi între cariere şcolare, 

-       inegalităţi în ceea ce priveşte accesul la un minim de cunoştinţe. 

            Creşterea accesibilităţii şi egalităţii învăţământului pentru toţi membrii societăţii poate fi  realizată doar 

dacă  se  acţionează simultan asupra  tuturor cauzelor. Acesta înseamnă că este nevoie de un efort concentrat 

din partea tuturor responsabililor, decidenţilor de la nivelul sistemului de învăţământ dar şi de la nivelul altor 

sisteme ale societăţii. Avantajul evaluării sistemului de învăţământ după acest model constă în aceea că se 

poate urmări în timp dacă aceste eforturi au fost depuse şi dacă, prin comparaţie cu situaţia actuală, s-a 

înregistrat vreun progres. 

Educaţia incluzivă este caracterizată prin următoarele principii: 

-       dreptul fiecărui elev la educaţie pe baza egalităţii şanselor; 

-       nici un elev nu poate fi exclus din educaţie sau supus discriminării pe motive de rasă, religie, 

culoare, etnie, sex, limbaj, dizabilităţi; 

-       şcoala se adaptează la nevoile elevilor; 

-       diferenţele individuale între elevi constituie o sursă de bogăţie şi diversitate, şi nu o problemă. 

Şcoala incluzivă are la bază un curriculum adaptat în raport cu nevoile copiilor. Adaptarea 

curriculumului se poate realiza prin selectarea unor conţinuturi din curriculumul general adresat copiilor 

normali, care pot fi însuşite de copiii cu cerinţe speciale; introducerea elevilor cu cerinţe educative speciale 

într-o varietate de activităţi individuale, terapeutice, destinate recuperării acestora; folosirea unor metode şi 

procedee didactice, a unor mijloace de învăţământ intuitive, de natură să sprijine înţelegerea conţinuturilor 

predate la clasă. 

Şcoala este leagănul copilăriei în care toate speranţele pot deveni realitate dacă cei care iau parte la 

activităţile de învăţare, pofesori şi elevi, conştientizează diversitatea şi complexitatea naturii umane şi 

valorifică fiecare talent sau latură creativă dăruită de Dumnezeu. Şcoala românească se confruntă în ultimul 

timp cu diferite probleme, printre care se numără şi şcolarizarea copiilor defavorizaţi sau celor cu cerinţe 

educative speciale. 

Şcoala trebuie să fie într-o permanentă colaborare cu familiile elevilor (pentru a discuta eventualele 

probleme de natură comportamentală, materială sau socială şi pentru a se găsi soluţii care să ducă la rezolvarea 

acestor probleme), cu centrele de plasament sau cu orfelinatele, în cazul copiilor orfani (pentru a aduce la 
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cunoştinţa acestora abaterile şcolare ale elevilor şi pentru a afla despre modul lor de viaţă în aceste instituţii, 

activităţile extraşcolare în care sunt implicaţi etc). 

Pentru elevii care locuiesc în zone izolate sau îndepărtate de unitatea de învăţământ, şcoala încearcă, 

printr-un parteneriat cu primăria şi prin semnarea unui contract cu o firmă de transport, să le asigure transportul 

zilnic spre cea mai apropiată unitate de învăţământ. 

Din perspectiva reglementărilor adoptate de statul român, copiii cu cerinţe educative speciale pot fi 

integraţi fie în unităţi şcolare de educaţie specială, fie în grupe şi clase speciale din unităţi preşcolare şi şcolare 

obişnuite, fie în mod individual în unităţi de învaţământ obişnuite. Aceste şcoli trebuie să se adapteze unei 

pedagogii centrate asupra copilului, capabilă de a veni în întâmpinarea trebuinţelor fiecărui copil în parte. 

Cadrele didactice trebuie să adopte mijloace de combatere a atitudinilor discriminatorii, construind o societate 

bazată pe spiritul de toleranţă şi oferind şanse egale la educaţie pentru elevii defavorizaţi. 

Societatea contemporană pune tot mai mult accentul pe diversitate. Educaţia pentru diversitate este un 

răspuns la pluralismul de toate felurile cu care ne confruntăm. Valorificarea diversităţii permite toleranţa; 

recunoaşte, apreciază şi facilitează procese implicate în explorarea şi descoperirea noului, conduce la întărirea 

relaţiilor în cadrul comunităţii şi măreşte posibilităţile tinerilor de a se realiza într-o societate pluralistă, din ce 

în ce mai complexă. 

Rolul şcolii este de a-i învăţa pe tineri cum să convieţuiască într-o lume marcată de diferenţe 

lingvistice, culturale sau sociale, prin acceptarea acestora, dar şi prin identificarea şi însuşirea valorilor care îi 

unesc. Cel mai adesea prezenţa oamenilor diferiţi conduce la dezinteres şi indiferenţă, ceea ce în cele din urmă 

nu înseamnă altceva decât o formă de discriminare. Ea se manifestă şi în educaţie. Copiii cu diverse dizabilităţi, 

copiii de etnie rromă, elevii emigranţi sunt adeseori maginalizaţi de către colegi, dar cadrele didactice trebuie 

să realizeze anumite activităţi în care să se integreze şi copiii menţionaţi anterior, deoarece prejudecăţile unor 

profesori sau elevi pot genera un comportament discriminatoriu. 

Instituţiile de învăţământ trebuie să ia măsuri potrivite pentru eliminarea oricărei forme de 

discriminare  prezente în interiorul lor. Profesorii au nevoie să îşi conştientizeze propriile prejudecăţi, să fie 

corect formaţi, să ia în considerare condiţiile sociale şi nevoile elevilor. Copiii trebuie pregătiţi să înveţe să 

trăiască şi să interactioneze pozitiv în această lume diversă. Multiculturalitatea este un fenomen care ne 

îmbogăţeşte cu diversitate. Şcoala trebuie să formeze deprinderea preţuirii valorilor pluriculturale, ideea ca nu 

există valori superioare sau valori inferioare. Există valori specific care trebuie preţuite prin aportul lor la 

nuanţarea şi îmbogăţirea celorlalte culture cu care vin în contact. 

Educaţia pentru diversitate se poate realiza prin toate disciplinele de învăţământ, pentru că toate pot 

să invite la toleranţa, la respectarea drepturilor omului, la dezvoltare. Cadrele didactice trebuie să identifice 

obiective şi conţinuturi care pot promova interculturalitatea, şi să valorifice diversitatea culturală din clasa de 

elevi, ca resursă în procesul instructiv-educativ. 

La nivelul activităţilor extracurriculare, se pot organiza activităţi care să implice comunitatea, 

activităţi în cadrul cărora participanţii să se cunoască mai bine, să coopereze şi să trăiască împreună diferite 

evenimente (activităţi muzicale şi sportive, evenimente culturale şi sărbători locale, înfrăţiri etc). 

Recunoaşterea, respectful diferenţelor entice, culturale sau sociale şi egalitatea de şanse sunt provocări pentru 

instituţia şcolară. Directorilor de şcoli, cadrelor didactice le revin o multitude de sarcini pentru a construi medii 

şcolare incluzive. 

Şcoala românească trebuie să construiască diverse strategii pentro o tratare pluralistă a diversităţii 

culturale, cum ar fi: aprecierea patrimoniului cultural pe care îl aduc cu ei elevii şi utilizarea acestuia pentru a 

ajuta profesorii şi directorii să înveţe culturile elevilor; utilizarea conflictelor etnice pentru producerea unor 

schimburi culturale şi sociale pozitive; crearea unui mediu de cooperare între elevi, profesori şi familiile 

elevilor; facilitarea succesului tuturor prin asigurarea accesului egal şi eficient la instituţia şcolară; înlăturarea 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

788  

prejudecăţilor legate de rasă, clasă socială sau etnie; eliminarea unor practici care dezavantajează persoane şi 

grupuri de elevi. 
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

Merlău Diana Mihaela 

                                                Șc. Gimn. Nr. 46, București 

 

 Totul a început acum aproximativ un an, când de la o zi la alta am fost anunțați că școlile își 

suspendă activitatea pe o perioadă nedeterminată. Și eu, ca și restul cetățenilor, asteptam zilnic noi 

informații la stiri,  pentru a afla ce se mai întâmplă la noi în țară ,dar și în lume și cum ne afectează 

această pandemie de coronavirus  pe toate planurile. Cu toții am fost surprinși de schimbările apărute, 

de grijile din toate domeniile importante, de nevoile de bază și dorințele pe care ne-am obișnuit să ni 

le satisfacem ușor. Una dintre cele mai mari probleme ale acestei pandemii a fost și este frica de 

necunoscut și incertitudine. 

 Ca si ceilalți  concetățeni, am mers  într-o zi să îmi fac cumpărăturile la magazinul de vis-a 

vis și mi-am făcut aprovizionarea, moderat , intr-o primă fază. În timp ce -mi umpleam coșul, aud o 

voce de bărbat care povestea  casieriței ce i se întâmplase. Cu o zi în urm,ă bătuse la ușa lui o persoană 

care s-a prezentat ca fiind trimisă din partea primariei  ca să îi facă cumpărăturile, Omul, de bună 

credință, a crezut cele spuse de femeie și i-a dat acesteia suma de bani cerută, persoana făcându-se 

apoi nevăzută, Când mi-am ridicat privirea de la rafturi , curioasă fiind să văd cine povestește aceste 

lucruri, îl recunosc pe vecinul meu, care locuiește la etajul 8, la mine în bloc.  

 Ajunsă acasă și gândindu-mă cu mare tristețe la cele auzite mai devreme în magazin, nu mi-a 

trebuit mult să mă hotărăsc să dau o mână de ajutor  vecinului . Mai mult ca niciodată, cred că în 

această perioadă de incertitudine prin care trecem cu toții, trebuie să fim solidari, mai ales ca nu știm 

și nu avem nici  o garanție când se va încheia. Așa că m-am gândit, că un gest făcut pentru persoanele 

în vârstă este bine venit în perioada aceasta și nu numai. Și cum în blocul în care locuiesc printre multii 

locatari lociuește și acest bătrânel care nu mai are pe nimeni și pe care l-am mai ajutat și înainte, în 

diverse moduri, am considerat că pot face și în aceste vremuri de nsiguranță câte ceva pentru el. Am 

mers apoi  și i-am spus că mă pot ocupa personal și că poate apela la mine pentru a-i cumpăra alimente, 

dar si medicamente, fără a mai fi nevoie să iasă din casă și să se expună infecției cu coronavirus, cât 

și a evita riscul de a mai fi păcălit de alte persoane care se dau drept ca fiind de încredere. 

Ar trebui să lăsăm egoismul deoparte și să ne gândim și la semenii noștri, iar în această 

perioadă este nevoie de solidaritate din partea noastră. Având timp ceva mai mult, îl ajut cu plăcere 

ori de câte ori îmi solicită. Merg periodic și îl întreb dacă are nevoie de cumpărături sau medicamente 

și așa, prin educația de care toți putem da dovadă acum mai mult ca niciodată, din punct de vedere 

moral este ca atunci când facem bine,noi ne facem bine! 

O rază de speranță nu moare niciodată, cum nici bunătatea oamenilor nu poate dispărea cu 

acesastă pandemie. Suntem solidari si solitari, suntem uniți, educați, determinați să facem bine cănd 

putem și cum putem. 

Salvează viața! Fii responsabil!  
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O FAPTĂ BUNĂ…CU ȘI DESPRE NOI… 
 

PROF. ANDREI ECATERINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 4 RÂMNICU VÂLCEA 

 

  

 De fiecare dată când decid să încerc ceva nou, îmi apare în gând, supărător, întrebarea „Şi cu ce mă ajută? Ce 

am de câştigat?” Așa s-a întâmplat și înainte de a lua hotărârea de a participa la acțiuni de voluntariat. Și  iată că a 

răsărit și prima nedumerire: „Ce este, de fapt, voluntariatul?” 

 Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun, dar investești și în tine, deoarece, 

atunci când ești voluntar, acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul tău, dar și în 

evoluția ta, ca persoană.  

 În jurul nostru sunt ființe care au nevoie de ajutor. Resursele autorităților sunt limitate atât din punct de vedere 

financiar cât și în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru 

că așa își doresc, în folosul celor din jur, fără a primi recompense materiale.  

 „Cine poate fi voluntar?” a fost o altă dilemă cu răspuns simplu: oricine. Atâta timp cât există voinţă şi 

entuziasm, orice persoană poate să aducă, în acest mod, o contribuţie, acolo unde se cere ajutor. 

 Sunt o mulțime de motive pentru care ar trebui să facem voluntariat. Unul dintre cele mai bune moduri de a 

cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care 

alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză 

comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

 Aceste aspecte le-am discutat cu majoritatea elevilor. Au înțeles, în timp, din activitățile la care au participat, 

că voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi timpul, îţi formează anumite competenţe care te 

vor ajuta la un moment dat în viață. Atunci când eşti voluntar trebuie să dedici timp, trebuie să lucrezi în echipă şi să 

înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un 

anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient 

sarcinile care îţi revin. Toate aceste competenţe sunt absolut necesare oricui şi te pot ajuta să avansezi cu ușurință în 

ceea ce îți propui. 

 Voluntarii câştigă experienţă profesională. Poţi testa astfel o viitoare carieră, te poţi decide mai uşor asupra 

drumului pe care vrei ca viaţa ta să îl urmeze. Experienţa acumulată contează! 

 Acțiunile de voluntar te ajută să descoperi realitatea din jurul tău. Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat 

de ce se întâmplă în  jur, însă mai devreme sau mai târziu tot ne vom lovi de părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu 

putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar ajungi să 

înţelegi de ce, deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate 

eforturile pentru a găsi o soluţie.  

 De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplul fapt că ți-a fost cineva alături, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te ajute să te pui 

din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au 

mare nevoie de acest lucru, iei parte la crearea unei legături între oameni din diferite domenii, cu diferite moduri de 

viaţă, care lucrează împreună pentru un scop comun. 

Fiecare obstacol peste care treci în perioada de voluntariat nu numai că îţi oferă o satisfacţie personală, ci te şi 

învaţă să lucrezi mai responsabil şi mai eficient. 

 Voluntarii, mereu, simt o satisfacţie personală atunci când pot să îi ajute pe cei mai puţin norocoşi, iar 

gratitudinea şi mulţumirea primită de la aceştia este cea mai mare recompensă. 

 Aşadar, voluntariatul este activitatea prin care toată lumea câştigă: tu te dezvolţi, alţii iau exemplu de la tine şi 

cei pe care îi ajuţi primesc ajutorul de care au atâta nevoie. Ce mai aştepţi? Împarte zâmbete tuturor! Începe să faci 

câte o faptă bună în fiecare zi! 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

791  

                                         VOLUNTARIATUL ESTE O VIRTUTE  

                                                                                                         Prof.înv.primar Țîrlea Ileana 

                                        Școala Profesională Sâg,Sălaj 

 

Voluntariatul reprezintă un element esențial al tuturor societăților. Voluntariatul transformă în acțiune 

declarația Națiunilor Unite conform căreia "Noi, oamenii avem puterea de a schimba lumea." 

In 2006 a fost inițiată o Lege a Voluntariatului care este definită  astfel: "activitate de interes public 

desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație 

materială; activitatea  desfășurată  în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale , protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, stiintific, umanitar, religios, filantropic, 

sportiv, de protectia mediului, social si comunitar si altele asemenea". 

Voluntariatul se naște în inima fiecăruia, nu în vreun statut de organizație sau în discuții mediatizate. 

Am învățat că ingredientele principale în acțiunile de voluntariat nu sunt nici banii, nici numărul de 

oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor să dăruiască din timpul lor, vor să-și pună în valoare 

abilitățile și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în schimb. 

           Am învățat că bătrânețea și singurătatea nu sunt niste stigmate, sunt momente din viață dar pentru unii 

sunt ca o nedreaptă condamnare, pentru ca nimeni nu merită să sufere atât de mult. 

          Am învățat că nimic nu se compară cu zâmbetele de pe chipurile unor copii cu care viața a fost mai dură, 

care s-au nascut în niște zone mai defavorizate sau care sunt bolnavi, fără să aibă nici o vină. 

          Oamenii sunt la fel de buni, copiii la fel de frumoși și inteligenți, fie că sunt sănătoși sau nu. 

          Văzând o latură atât de întunecată a vieții, am început să-i apreciez mult mai mult pe cei din jurul meu, 

să fiu recunoscătoare pentru tot ce am și să încerc să le aduc speranță acestor oameni care au dreptul să 

zâmbească, să viseze, să fie fericiți. 

 

AVANTAJELE VOLUNTARIATULUI : 

           Voluntariatul este o forță creativă care: 

● construiește comunități sănătoase și puternice care respectă determinarea tuturor persoanelor; 

● învață persoanele să își exercite drepturile ca ființe umane și astfel să-și amelioreze viețile; 

● ajută la soluționarea problemelor sociale, culturale și a celor legate de mediu; 

● construiește o societate mai umană și mai dreaptă prin colaborarea la nivel mondial. 

● prin voluntariat puteți determina o schimbare la nivelul comunității; 

● participând la un program de voluntariat ai oportunitatea de a ieși din preocupările zilnice; 

● poți simți ca ai o contribuție directă la o realitate care este dincolo de problemele și interesele tale particulare  

și că ești parte  dintr-un efort general îndreptat înspre binele societății. 

● voluntariatul le permite colegilor sa comunice și să se cunoască între ei, le întăresc sentimentul de 

camaraderie și îi ajută să lucreze mai bine în echipă. 

 

ACTIVITĂŢI  DE VOLUNTARIAT DERULATE CU ELEVII 

  

Cred în puterea fiecărei acțiuni de voluntariat  , oricât de mică ar fi, de a schimba ceva în comunitate 

și mai ales de a-i inspira pe cei din jur să se implice și ei. 

             Anul școlar trecut, s-a desfășurat proiectul educațional "Dar din dar se face rai" ce cuprinde mai multe 

acțiuni de voluntariat ce au fost popularizate pe site-ul Școlii Profesionale Sâg, Sălaj. 

 

GRUPURI ŢINTĂ :   

● bătrânii din Căminul pentru persoane vârstnice Boghiș, jud.Sălaj ; 

● copiii din casa de tip familial Fizeș.  
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Acțiunile derulate au fost:  

 ● "Fii bun și dăruiește!"- prin care  cadre didactice și elevi au făcut cadouri constând în dulciuri și 

fructe,  copiilor din căsuța de tip familial din Fizeș cu ocazia Crăciunului. 

 ● "De Crăciun, fii mai bun !"-  acțiune de colectare de alimente pentru persoanele vârstnice de la 

Căminul pentru persoane vârstnice Boghiș. 

 ● "Petale-n vânt"- proiect de voluntariat prin care elevii Școlii Profesionale Sâg au confecționat 

mărțișoare pe care le-au văndut în școală și în comunitate.Banii adunați au fost donați pentru activități 

caritabile. 

  

           Reacția celor din jur și a părinților cu care am colaborat în aceste acțiuni a fost una pozitivă și 

încurajatoare astfel încât vom continua cu acest fel de acțiuni. 

 

CINE SE POATE IMPLICA ÎN ACŢIUNI DE VOLUNTARIAT? 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine, cu toții avem cel puțin o abilitate, 

pricepere sau un talent pe care sa îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul 

străzii, al cartierului sau al orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

Dacă ești tânăr iți creezi comunitatea în care să iți facă plăcere să trăiesti încă zeci de ani. Faci ceva 

util cu preaplinul sufletesc și energia specifică vârstei. Si nu în ultimul rând, îți faci noi prieteni. 

          Dacă te afli la vârsta a doua sau a treia ai posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de o viața, să 

umpli golul, lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din jur. Este o oportunitate de a-ți regăsi mândria și 

satisfacția de a fi util. 

          Poți demonstra că a fi matur sau vârstnic nu înseamnă a fi o greutate, ci a fi o resursa de neînlocuit în 

societate. 

          Dacă ești copil, e distractiv să faci lucruri bune împreună cu prietenii. Iți formezi deprinderi sănătoase. 

Având timpul liber bine organizat , ești mai la adăpost de tentații ca drogurile, fumatul, etc, și ai astfel șansa 

să devii un adult mai responsabil și implicit de a schimba în bine lumea din jurul tău. 

 

CE POT FACE VOLUNTARII? 

          Social:  • meditarea unor elevi cu probleme; 

                       • consiliere și informare pe diferite teme; 

                       • pregătirea și distribuirea unor pachete(hrană,îmbrăcăminte)pentru persoane 

defavorizate. 

            

Ecologic:  

• igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii; 

                      • campanii de promovare a reciclării diferitelor materiale; 

                     • ghid în grădini botanice pentru elevi; 

• activități despre importanța protejării mediului în grădinițe și școli. 

Civic: 

                      • strângerea de semnături pentru diferite inițiative; 

                      • trimitere de scrisori în sprijinul unor inițiative. 

            Cultural: 

                      • realizarea de publicații specifice; 

• campanii de promovare a instituțiilor și serviciilor în cadrul   comunității; 

                    • secretariat, fotocopiere, îndosariere; 

                     • organizare de evenimente. 

            Sănătate: 

                      • campanii de promovare a sănătății (educație sexuală, alimentație sănătoasă,  

prevenirea fumatului sau a utilizarii drogurilor, prevenirea cancerului etc. 

                       • servicii pentru pacienții din spitale; 
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                     • organizare de concursuri pe teme de sănătate. 

             În calitate de voluntar beneficiezi de: 

● dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale și nu ca mână de lucru ieftină; 

● dreptul de a-ți fi luate în calcul preferințele personale, temperamentul, experiența de viață, studiile și 

experiența profesională în acordarea de sarcini; 

● dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestezi activitatea; 

● dreptul de supervizare-orientare din partea unei persoane cu experiență, bine informată, cu răbdare, atentă și 

care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor tale ca voluntar; 

● dreptul de a fi promovat și de a-ți fi acordată din ce în ce mai multă responsabilitate, în conformitate cu 

rezultatele avute; 

● dreptul la recunoaștere, sub forma unor promovări sau premii sau prin exprimarea cotidiană a aprecierii pe 

care o meriți.  

Voluntariatul este o virtute si se realizeaza de oamenii care nu asteapta nimic in schimbul 

ajutorarii.Voluntariatul se tine de mana cu solidaritatea si bunatatea .a face bine in jurul tau este un dar divin 

nu oricine poate sa daruiasca cuiva aceasta virtute scumpa intalnita la oameni de calitate cu mult simt civic si 

darnicie dezinteresata. În lumea contemporană este nevoie de voluntari solidari și omenoși.Timpul este foarte 

prețios dar dacă îl dedici unei cauze nobile este ceva deosebit.„Nu contează cât de mult dăruim, ci câtă iubire 

punem în dăruire.” Maica Tereza 
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3.   http://www.didactic.ro/ 
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UTILIZAREA PLATFORMEI  

KAHOOT  

PROF. BALAHURA LUMINIȚA 

Școala Gimnazială „Teodor V. Ștefanelli”Câmpulung Moldovenesc , Suceava 

 

 

INTRODUCERE 

 

 

Kahoot este o aplicație prin care putem crea lecții 

interactive, cu quizz-uri pentru participanți. 

Pentru a accesa Kahoot intrăm pe „kahoot.com”. 

 

 

 

Pentru a ne crea cont, apăsăm pe butonul din dreapta sus: Sign up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

După ce ne facem cont, pagina noastră va arăta așa: 

 

 

     
 

 

  

 Cum creăm un joc de Kahoot? 

 

 Pentru a crea un joc Kahoot, apăsăm pe butonul din dreapta sus: Create. 

 

 

 

 

• Ne putem crea cont de profesor, iar 

elevii cont de student.  

• Poate fi cont normal cu user și parola 

sau conectare prin Google ori Microsoft. 

• Avem opțiunea de a crea un cont 

gratuit sau contra cost. 
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Din partea stângă, putem adăuga întrebări, având opțiunea să alegem ce tip de întrebare vrem să 

adaugăm - quizz sau adevarat/fals - de restul putând beneficia doar dacă avem cont premium.  

 

 Tot din partea stângă, de la butonul Question bank, putem căuta întrebări pe un anumit subiect. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cum setăm punctele și timpul pentru întrebări?  

 

 Putem seta timpul pentru fiecare întrebare, de la 20 de secunde la 2 minute, doar apăsând butonul unde 

indică 20 de secunde și selectând altă opțiune din cele care vor apărea.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Putem scrie întrebarea și 

răspunsurile. După ce scriem răspunsurile, îl 

putem bifa pe cel considerat a fiind corect.  

 

 

• Putem adăuga la întrebarea noastră și 

ofotografie, video sau link YouTube. 

 

  

De la butonul din stânga sus, Settings, putem: 

 

• pune un titlu quizz-ului creat; 

• adăuga o descriere și o copertă  pentru 

acesta; 

• alege limba quizz-ului. 
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Cum salvăm un joc din Kahoot? 

Quizz-ul se salvează automat în aplicație. 

    

 

 

Cum distribuim jocul de pe Kahoot? 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Recapitulare 

Kahoot: 

• Este o aplicație prin care puteți crea quizz-uri pentru ore mai interactive; 

• Puteți seta un anumit timp pentru fiecare întrebare;  

• Puteți testa quizz-ul înainte să-l trimiteți participanților: 

• Puteți crea diferite tipuri de întrebări, insera imagini și videoclipuri; 

• Aveți posibilitatea de a căuta întrebări legate de un anumit topic. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Încadrându-se în timpul setat, participanții 

trebuie să răspundă la întrebare. Aceștia vor 

primi un punctaj. în funcție de rapiditatea și 

corectitudinea răspunsurilor. 

 

După ce terminăm de conceput quizz-ul, 

apăsăm butonul din dreapta sus Done. Vom 

avea două link-uri: „Test this kahoot”, unde 

putem testa înainte de a lansa quizz-ul, să nu 

avem surprize neplăcute ulterior, dar și 

„Share it with others 
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Despre toleranță, empatie și pasiune pe note muzicale 

Prof. Prindii Lucia 

Liceul Tehnologic „Vasile Cocea” Moldovița 

 

Asumarea şi promovarea toleranţei devine o necesitate în momentul în care conştientizăm că suntem 

entităţi imperfecte – aspirând  la perfecţiune, bineînţeles –  şi mai ales diferite care trăim într-o lume imperfectă 

pentru că, aşa cum observa Andrei Pleşu, „toleranţa nu are sens şi valoare în paradis”70. De aici trebuie să 

pornească orice demers didactic în promovarea valorilor toleranţei, cu completarea că acesta trebuie să fie 

accentuat persuasiv pentru a evita senzaţia de impunere forţată a unor convingeri. Acestea trebuie formate 

pornind de la interior spre exterior, cadrul didactic bazându-şi demersul pe valorizarea realităţilor interioare 

specifice vârstei şi individului, a lumii deja cunoscute, a valorilor deja formate, pe exploatarea noţiunilor 

despre bine şi rău şi, nu în ultimul rând, pe relaţia profesor-elev, comportamentul profesorului construind 

contextul propice pentru formarea valorilor şi atitudinilor. Trebuie spus că un profesor ce dă dovadă de o 

atitudine intolerantă, nu va reuşi niciodată să dezvolte la elevii săi un comportament tolerant, aşa cum un 

profesor părtinitor nu va transmite un mesaj adecvat despre corectitudine, unul care nu-şi va face conştiincios 

meseria nu va putea forma o atitudine pozitivă referitoare la muncă, iar unul care se va plânge mereu despre  

disproporţia efort-răsplată financiară va forma o concepţie eronată despre satisfacţia muncii bine făcute. 

Activitățile extrașcolare oferă contextul perfect pentru promovarea toleranței  și, implicit, a empatiei 

și a generozității față de ceilalți. Corul școlii poate fi un asemenea context, atunci când ceea ce-i leagă pe 

participanții la repetiții și activitățile corului este pasiunea sinceră pentru muzică. Elevii pot  descoperi că nu 

contează originea socială, starea materială, culoarea pielii, etnia sau religia atunci când toți împărtășesc aceeași 

pasiune. Astfel, muzica poate uni. 

Un proiect de suflet, care s-a întrepătruns cu pasiunea pentru muzică a fost colindatul cu prilejul 

sărbătorilor de iarnă. Membrii corului au dus vestea cea bună pe la instituțiile și bisericile din localitate dar, 

mai mult, și la căminele de bătrâni din zonă, unde au fost primiți cu entuziasm și cu lacrimi în ochi. Participanții 

au înțeles că un asemenea gest poate fi la fel de  benefic celor singuri, ca și cel de a le face cumpărăturile sau 

de a le oferi cozonaci și sarmale. Căldura sufletească este, de cele mai multe ori, la fel de necesară precum 

confortul material, iar vocile limpezi ale copiilor au oferit celorlalți câteva minute de încântare și de emoție 

profundă. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
70 Pleşu, Andrei, Toleranţa şi intolerabilul. Criza unui concept, Editura LiterNet, 2005, pag. 14 
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Voluntariatul și rolul lui în formarea elevilor 

Prof. Bîndiu Cristina 

Școala Gimnazială Vatra Moldoviței 

 

Aristotel  spunea că „A educa mintea fără a educa ini,a nu înseamnă educație.” De aceea, rolul 

profesorului trece dincolo de simpla transmitere de cunoștințe, rolul său este de a forma oameni. Și asta pentru 

că, de cele mai multe ori, nu uităm să educăm și inima celor care ne sunt  aduși  în bănci. O formîă de educare 

a inimii, încă de la vârste mici, este  voluntariatul. 

Văzut ca o activitate desfășurată în folosul altora, din proprie inițiativă, de către orice persoană fizică, 

fără să se aștepte vreo recompensă, voluntariatul are la bază trăiri profund umane ca empatia, mila, 

generozitatea, disponibilitatea de a-i ajuta pe alții, de a-ți păsa de ceilalți mai mult decât de tine însuși, sau cel 

puțin așa cum îți pasă de tine însuți.  Sunt trăiri care ar trebui să fie familiare individului încă de la cea mai 

fragedă vârstă, deoarece oamenii buni învață de mici ce înseamnă bunătatea. Mai mult, dragostea față de 

semeni nu se învață, ea se trăiește și nu poți să deprinzi pe cineva cu ea dacă nu îl pui în situații în care o poate 

deprinde. 

, În romanul „Pe apa sâmbetei”  de Ileana Vulpescu, personajul principal, Florina, care deprinsese de 

la maică-sa obiceiul de a face pomană de sufletul celor morți, duce săptămânal la cămine de bătrâni și la 

orfelinate, coșuri cu mâncare, fiind însoțită de o nepoțică de numai 4 ani. Întrebată de un alt personaj de ce 

face acest lucru, ea răspunde: „Ca s-o-nvăț ce-nseamnă lumea, să învețe de mică mila și milostenia”. Exact 

asta îi explică fetiței care, întristată de ceea ce vede la cămine și orfelinate o întrebă despre motivul pentru care 

o ia și pe ea: „ Ca să vezi că pe lume sunt mulți oameni săraci, necăjiți și triști, și ca să-nveți să le faci și lor, 

atât cât poți, o bucurie”. Iar această bucurie nu vine numai dintr-un pachet de mâncare oferit, vine și de la o 

vorbă bună, de la un zâmbet, de la minutele pentru a asculta necazurile celui de lângă tine.   

În manualul de Limba și literatura română  de clasa a VII-a de la editura Art autorii manualului au 

propus  o activitate de  proiect care poartă numele de „ Valorile mele, valorile comunității”.  Pornind de la 

documentarea privind comunitatea pe care vor să o prezinte, elevilor li s-a cerut să identifice domenii în care 

activitatea de voluntariat ar putea îmbunătăți viața comunității. Pornind de la stabilirea unui diamant al 

valorilor comunității din care fac parte, elevii au ajuns la concluzia că aceste comunități au nevoie de diferite 

tipuri de voluntari, de la voluntarul verde, care se ocupă cu acțiuni de ecologizare (acțiuni în care elevii școlii 

noastre se implică mereu), la voluntarul translator care facilitează comunicarea dintre cei care vorbesc limba 

română și cei care de alte etnii sau turiștii care vizitează zona.  

Una din activitățile de voluntariat sugerate de elevi au fost transformate în proiectul „O bibliotecă cu 

un leu” prin care biblioteca școlii a fost dotată cu peste 200 de volume de literatură clasică și contemporană.  

De asemenea, merită pomenite activitățile desfășurate de elevii școlii noastre în preajma sărbătorilor 

de iarnă sau a Paștelui, când se alimente, haine și jucării sunt donate de către ei și familiile lor către centre de 

bătrâni  sau  în sprijinul familiilor nevoiașe din sat. 

Astfel, concluzia este că, educând copiii în spiritul voluntariatului, creștem o generație frumoasă, care 

va ști să sară  în ajutor atunci când este nevoie.  
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Abandonul școlar – cauze, efecte, prevenire 

prof. Tița Luciana 

Școala Gimnazială ”Constantin Ioan Motaș” Medias 

 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Bazele educației se pun în familie iar dezvoltarea 

copilului și apoi a tânărului depinde foarte mult de familie, de implicarea acesteia, precum și de mediul 

ambiant. Finalitățile și obiectivele generale ale învățământului românesc vizează trei niveluri de dezvoltare ale 

copilului: cognitive, afective și psihomotorii.  

În România, abandonul şcolar reprezintă un motiv de îngrijorare. 

Comunitățile sărace, cele cu o rată a șomajului ridicată, comunitățile în care lipsesc cu desăvârșire 

instituțiile de cultură, iar accesul la informație este limitat sunt considerate zone defavorizate.  

  Comportamentul adulților din aceste zone defavorizate se va reflecta pregnant în educarea copiilor. 

Modelarea valorilor copiilor suferă prin preluarea unor false valori sociale de către aceștia din comunitatea în 

care cresc și aplicarea lor nediferențiata în viață de către acești copii la vârsta adultă. În multe cazuri copiii nu 

pot frecventa școala, ei fiind obligați să lucreze sau fiind intimidați și umiliți doar pentru că își exprimă dorința 

de a merge la școală. În aceste comunități în care educația este considerată inutilă, în care nu există valori bine 

clădite, copiii vor învăța că educația este o non-valoare, că te poți descurca în viață ”fără carte”, fără a avea 

anumite principii și fără a respecta anumite norme și reguli. Pentru ei, valorile cu care pot supraviețui sunt 

agresivitatea, aservirea celor puternici sau pasivitatea. Tratamentele rele și abuzurile duc la involuția 

intelectuală, la dezvoltarea deficitară cognitiv-emoțională, la anxietate, copiii din aceste medii fiind extrem de 

vulnerabili.  

Un alt aspect care duce la părăsirea timpurie a școlii se referă la familiile afectate de sărăcie, lipsa 

posibilităților de a face față cheltuielilor necesare participării școlare. O problemă s-a remarcat în perioada 

desfășurării activităților educative în mediul online în contextul pandemiei Covid-19 pentru acești copii din 

comunitățile defavorizate. Familiile nu si-au permis achiziționarea unei tablete sau a unui dispozitiv cu 

conexiune la internet pentru fiecare copil și, în situația derularii școlii online, acești copiii nu mai au acces la 

educație. Datele studiului ”Impactul Covid-19 asupra copiilor din România”, realizat de Salvați Copiii 

România, arată că aproape jumătate dintre copiii din România nu au acces la o tabletă sau la un computer, 

singurele dispozitive care pot permite o participare reală la lecțiile online. Organizarea cursurilor online fără 

dispozitivele necesare și instrumente de evaluare a calității procesului educativ sunt factori de risc major de 

abandon școlar. La momentul actulal, aceste probleme au fost relativ remediate prin acordarea de 

calculatoare/tablete prin intermediul inspectoratelor școlare.  

Pentru prevenirea abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 

sistemul educational, indiferent de etnie sau apartenență religioasă. Programe sau proeicte ar fi benefice pentru 

remedierea situației. Asemenea programe au ca principale obiective: 

➢ identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar; 

➢ implicarea familiei în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

➢ creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

Măsurile care se pot lua în calcul în vederea prevenirii abandonului şcolar urmăresc promovarea unor 

relații corespunzătoare pentru realizarea unei inserții familiale și sociale pozitive, depistarea copiilor cu reale 

probleme comportamentale, emoționale, de agresivitate, implicarea copiilor, dar și a părinților în activități 

desfășurate pe plan local, inclusiv în activități recreative.  
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În cadrul învăţământului, cadrul didactic, are de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului despre 

şcoală a elevilor. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. Lansarea de proiecte în colaborare cu 

diferite instituții non-guvernamentale  pot avea ca efect reducerea absenteismului și a eșecului școlar, 

pregătirea elevilor pentru inserția socială și implicarea lor în diferite activități comunitare. 

Modalitățile prin care putem interveni în vederea reducerii absenteismului școlar se pot grupa în activități 

educaționale și recreative, prin sprijinirea copiilor în realizarea temelor, implicarea în activități de educație 

pentru sănătate, învățarea cu ajutorul jocurilor didactice stimulând creativitatea, creșterea stimei de sine și 

gândirea divergentă. Se urmărește și încurajează formarea și dezvoltarea deprinderilor de muncă și studiu 

individual precum și susținerea unei educații prin metode formale și informale (excursii, participare la piese 

de teatru, vizionări de filme, activități sportive etc). 

Prin întâlnirile cu părinții se urmărește modificarea convingerilor și a atitudinilor negative față de școală, 

acordarea consilierii pentru sănătate, ateliere de lucru 

În măsura în care aceste obiective și măsuri vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat, va avea ca efect creșterea frecvenței școlare, rezultate mult mai bune la învățătură, creșterea 

calității vieții, creşterea gradul de conştientizare şi implicarea comunităţii, toate acestea având pe termen lung 

formarea unei societăți trainice și unei generații educate și implicate. 
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Educaţia ecologică  și activitățile de voluntariat în mediul școlar 

Studiu de specialitate 

 

Prof. înv. primar Vișan Niculina - Ionica 

Școala Gimnazială ,,Mihai Eminescu” Pitești 

Prof. Vișan Roberto – Cristian 

Liceul cu Program Sportiv ,,Viitorul” Pitești 

 

Motto: „Să călcăm uşor pe Pământ spre a nu-l zgudui fatal“ 

                                                   (L. R Brown) 

 

Accelerarea schimbărilor pe toate planurile, impactul dintre tehnologie şi mediul natural, reclamă o 

nouă mentalitate privind problematica mediului, deci o educaţie ecologică de la cea mai fragedă vârstă.  

Un document UNESCO din 1982 propunea sub titulatura de Probleme mondiale în şcoală, 

introducerea în şcoală, printre alte teme şi a unor teme de mediu, de alimentaţie, nutriţie şi subnutriţie. 

Infuzarea „noilor educaţii” în curriculum-ul şcolar este, la momentul actual, o necesitate, cu atât mai 

mult cu cât asistăm la noi provocări în evoluţia socială (deteriorarea continuă a mediului, exploziile 

demografice, agresiunea culturală provocată de mass-media etc.), toate acestea având un impact deosebit 

asupra formării comportamentelor de bază ale copilului, viitorul cetăţean.  

Educaţia ecologică în şcoală reprezintă o preocupare constantă în toate categoriile de activităţi. Acest 

demers este de o importanţă majoră întrucât primele forme de organizare a cunoaşterii de către copii a mediului 

înconjurător apar în învăţământul preprimar şi se continuă în clasele primare.  

Întrucât problematica mediului are un caracter pluridisciplinar şi o mare complexitate, o evoluţie 

rapidă şi greu de prevăzut şi un caracter prioritar, conţinuturile trebuie relaţionate cu viitorul planetei şi 

supravieţuirea speciei umane. 

După părerea noastră, cea mai potrivită cale de introducere a educaţiei ecologice în şcoli este infuzarea 

unor dimensiuni ale acesteia în cadrul disciplinelor existente. Prin tratare interdisciplinară se poate ajunge la 

formarea unei viziuni globale şi a unui sistem coerent de atitudini şi comportamente potrivit vârstei şcolarului. 

Urmărită pe toată durata şcolarităţii, educaţia ecologică poate forma cetăţeni responsabili prin conştientizarea 

pericolelor ce ameninţă umanitatea şi patrimoniul său natural. 

Educaţia ecologică este o problemă de politică educaţională, deoarece trebuie să vizeze dezvoltarea 

simţului responsabilităţii şi solidaritatea între ţări şi regiuni, indiferent de nivelul lor de dezvoltare, pentru 

păstrarea şi ameliorarea mediului. 

Obiectivele ce trebuie urmărite în şcoală sunt: 

– „alfabetizarea” în materie de mediu; 

– conştientizarea diversităţii şi importanţei problemelor ecologice, ca şi a comportamentelor umane 

care afectează mediul; 

– înţelegerea corectă a raportului individ-mediu (George Văideanu sublinia că „omul se integrează în 

mediu – acest ansamblu extrem de complicat –, iar viaţa lui e condiţionată de viitorul mediului”); 

– dezvoltarea respectului faţă de mediu şi a responsabilităţii; 

– analiza critică a problemelor de mediu; 

– dezvoltarea capacităţii de a lua decizii etc. 

Printre situaţiile de învăţare funcţională a cunoştinţelor referitoare la mediu, V. de Landsheere 

enumera: observaţiile de teren, constituirea de dosare plecând de la observaţiile directe şi de la analiza presei 

sau a documentelor tehnice, difuzarea informaţiilor primite şi analizate prin diverse mijloace – jurnal şcolar, 

corespondenţă interşcolară etc. –, discuţii de grup cu sau fără participarea unor persoane – resurse sau experţi, 

studii de caz, jocuri de rol, exerciţii de simulare etc. 

Pornind de la premisa că şcoala mileniului III este centrată pe elev – deci pe cel care învaţă – se impune 

înlocuirea caracterului enciclopedist al actului educativ cu un proces activ care să implice atât activitate 
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mentală, cât şi activitate fizică, formând capacităţi şi competenţe necesare pe parcursul întregii vieţi: de a 

observa şi analiza, de a interpreta, de a compara, de a selecta, apoi de a generaliza, de a comunica, de a coopera, 

de a iniţia şi de a finaliza un proiect. Se impune astfel o abordare interdisciplinară a problemelor de studiat şi, 

de asemenea, parteneriatul între învăţători sau învăţători-profesori de la anumite discipline. 

Aparent, tema Educaţie ecologică – educaţie pentru viaţă ne-ar trimite doar la disciplinele Ştiinţe şi 

Geografie. Dar, valorificând creativ conţinuturile ce trebuie transmise elevilor considerăm că valenţe ale 

acestei teme pot fi abordate chiar de la clasa I, în orele de Comunicare în Limba Română, Arte vizuale și 

Abilităţi practice, Matematică și Explorarea Mediului. 

Deşi ar părea pretenţios, termenul de portofoliu poate fi introdus încă din clasa I, copiii putând realiza 

diverse lucrări, individual sau în echipă. Pe parcursul următoarelor clase, conţinutul portofoliului se poate 

îmbogăţi pentru ca, la sfârşitul clasei a IV-a, fiecare elev să aibă un portofoliu cu acest conţinut tematic.  

Mai mult, urmărind pe parcursul întregului ciclu primar realizarea obiectivelor educaţiei ecologice, 

atât prin valorificarea conţinuturilor unor texte din manual, cât şi prin excursiile, vizitele, mapele tematice 

realizate, vom constata că la sfârşitul acestei perioade elevii au un bagaj de cunoştinţe, dar şi de abilităţi în 

stare să-i facă să acţioneze în vederea protejării mediului, chiar de la această vârstă. Astfel, copilul va fi capabil 

să protejeze mediul apropiat (curtea, spaţiul verde, arborii existenţi), să planteze o floare, un copac, să atragă 

atenţia celorlalţi pentru a păstra curăţenia, să participe la reciclarea unor deşeuri (din sticlă, plastic, hârtie) etc. 

Elevul va fi antrenat atât în activităţile de observare, cât şi de manipulare şi experimentare, avându-se în vedere 

faptul că învaţă mult mai temeinic atunci când lucrează practic şi când forma de activitate depăşeşte spaţiul 

băncii de şcoală. Nu trebuie scăpat din vedere şi faptul că o învăţare eficientă presupune feed-back, care-i oferă 

copilului nu numai măsura realizării unei sarcini, cât, mai ales, valoarea (calitatea) pe care o are activitatea 

desfăşurată. 

Ca opţional la diverse clase, Educaţia ecologică – educaţie pentru viaţă poate  viza derularea unor 

acţiuni lunare sau bilunare. Aceste acţiuni vor cuprinde o parte de informare teoretică: copiii caută materiale 

din cărţi, ziare, reviste, emisiuni TV pe care le prezintă în şedinţele programate şi o parte practică: acţiuni de 

ecologizare a zonei în care locuiesc dar şi de conştientizare a localnicilor prin afişe, sloganuri, panouri plasate 

în zone aflate în pericol de distrugere(anexă). 

 

Sugestii pentru activităţi ecologice de voluntariat 

Încă de la intrarea în şcoală, învăţătorul poate testa copiii pentru a le descoperi înclinaţiile, abilităţile. 

Am descoperit de-a lungul anilor în primele desene ale copiilor realizate în clasa I flori, copaci. Copiii au fost 

puşi în situaţia de a justifica desenul pe care l-au făcut. Mulţi dintre ei explicau că le plac florile, plantele pentru 

că au acasă sau în faţa casei multe plante, alţii spuneau că le place să meargă la pădure, pe câmp, unde pot 

admira frumuseţile naturii etc. Acesta poate fi un prim pas în realizarea unui set de acţiuni sub genericul 

Prietenul naturii / Micul ecologist. 

Pentru început pot fi selecţionaţi doar o parte dintre copiii din clasă şi antrenaţi în acţiuni de îngrijire 

a florilor (colţului viu) din clasă, plantare de flori, apoi vor fi cooptaţi şi ceilalţi în acţiuni vizând ocrotirea 

mediului apropiat: clasa, şcoala, curtea şcolii. 

De foarte mare impact sunt ecusoanele cu numele copilului şi inscripţia „Micul ecologist” sau 

„Prietenul naturii” pe care copiii le poartă cu deosebită mândrie, popularizând acţiunile pe care le desfăşoară. 

Aici intervine creativitatea învăţătorului care poate găsi subiecte frumoase şi de impact la toate 

obiectele de învăţământ, cum ar fi: Pădurea – prietena omului, Apa – sursă a vieţii, Un om – un pom etc . 

Prezentăm, în continuare, câteva activităţi cu conţinut ecologic ce se pot urmări în cadrul a 4 arii 

curriculare: 

 

Limbă şi comunicare 

lecturi literare şi ştiinţifice despre plante şi vieţuitoare / ocrotirea lor; 

compoziţii literare realizate / culese / interpretate de elevi: eseuri, interviuri, poezii, scenete; 

proverbe şi maxime despre mediu (apă, aer, pământ) – afişarea şi discutarea acestora. 
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Om şi societate 

resurse naturale şi valorificarea lor; 

identificarea factorilor de poluare (a apei, solului, aerului); 

excursii tematice de studiu sau ecologizare / curăţire a anumitor zone; 

realizarea unor fotografii, mape, casete video, valorificate apoi în ore; 

studii de caz (Omul şi mediul său de viaţă de-a lungul timpului, O zi în natură );  

vizite în parcuri, în diferite anotimpuri, pentru a observa schimbările care au loc în natură şi păstrarea 

curăţeniei. 

Matematică şi ştiinţe 

identificarea resurselor naturale din zona geografică în care trăiesc; 

colecţii de materiale naturale; 

introducerea în probleme a unor date despre plante, vieţuitoare (compunere şi rezolvare de probleme); 

realizarea unui portofoliu Omul şi mediul: acţiuni de protejare / de distrugere, care poate fi realizat individual 

sau în echipă, într-un an şcolar sau pe durata întregului ciclu primar; 

participare la derularea proiectului România curată sau alte proiecte derulate la nivel judeţean sau naţional. 

Arte şi tehnologii 

realizarea unor desene, afişe pe teme ecologice; 

modelaj (plastilină şi argilă); 

realizarea unor afişe, postere şi amplasarea lor în clasă / şcoală / localitate (cartier / sat). 

Dacă nu ne propunem o activitate de cerc sau un opţional cu acest titlu, putem valorifica toate situaţiile 

de învăţare considerate resursă. Iată un set de teme ce se pot urmări pe durata unui an sau a unui ciclu de 

învăţământ prin activităţile specifice sugerate anterior: 

 

1. Excursia tematică 

observarea mediului cu aspectele pozitive / negative întâlnite şi realizarea unor fişe; 

studii de caz (sublinierea cauzelor şi măsurilor de remediere ale unor probleme de mediu); 

înregistrarea în scris, foto sau video a unor aspecte care vor fi valorificate ulterior în timpul activităţilor din 

clasă. 

2. „Nu sunt prea mic să…” 

activităţi de igienizare a zonei, plantare de pomi, flori şi îngrijirea acestora pe toată durata de vegetaţie; 

sensibilizarea colegilor şi a oamenilor mari prin realizarea şi plasarea unor afişe, postere sugestive privind 

degradarea mediului. 

3. Serbările şcolare 

prezentarea unor poezii, cântece, scenete cu conţinut referitor la mediu (anexă). 

4. Expoziţii tematice 

expoziţii permanente sau periodice cu lucrări plastice, mulaje, machete, fotografii prezentând mediul curat / 

mediul poluat. 

5. Concurs de creaţii literare – semestrial sau măcar cu ocazia Zilei Pământului sau a Zilei 

Internaţionale a Mediului Înconjurător pot fi prezentate, într-o sesiune festivă, cele mai reuşite compuneri, 

povestioare, sloganuri, postere realizate de-a lungul anului şcolar şi premierea celor mai valoroase. 

6. Vizionări de casete / filme – în activităţi speciale sau ca momente în cadrul anumitor ore, pot fi 

prezentate spre vizionare casete / filme cu aspecte din activităţile unor organizaţii ecologiste sau cu probleme 

grave de poluare / degradare a mediului, atât în România cât şi pe plan internaţional. Aceste vizionări vor fi 

urmate, obligatoriu, de dezbateri privind cauzele poluării şi modalităţi de remediere ale situaţiilor prezentate. 

7. Realizarea unui „colţ viu” chiar din clasa I cu plante şi vieţuitoare mici, îngrijite de copii. 

8. Studii de caz: „O zi în natură”, „SOS Natura”, „La iarbă verde” etc. 

Nu trebuie scăpat din vedere faptul că în întreaga lume, pe data de 22 aprilie  se sărbătorește                               

Ziua Pământului,  iar pe 5 iunie se sărbătoreşte Ziua Internaţională a Mediului Înconjurător şi cu aceste ocazii, 

copiii pot fi antrenaţi în desfăşurarea unor activităţi atractive. 
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În loc de concluzii… 

Viaţa pe Pământ depinde de noi, oamenii şi de acţiunile noastre. Cadrelor didactice le revine misiunea 

dificilă de a forma oameni responsabili şi conştienţi de pericolele care le ameninţă viaţa. Încercând să sădim 

în sufletele copiilor încă din primii ani de şcoală dragostea pentru natură, pentru tot ceea ce ne oferă ea, nu 

facem decât să înfrumuseţăm viaţa şi să o prelungim cât mai mult. 
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Spiritul de a dărui - sunteţi animaţi de el? 

 

Coșa Elena Daniela 

Liceul cu Program Sportiv „Szasz Adalbert”- Tg-Mures 

 

Un cadou poate fi expresia iubirii, a generozităţii, a aprecierii. Mulți consider că un cadou poate fi 

oferit de o persoană din dorinţa de a câştiga favoarea cuiva sau poate fi oferit pur şi simplu dintr-un sentiment 

al datoriei sau fiindcă cel care oferă cadoul vrea ceva în schimbul acestuia. Cadourile cel mai profund apreciate 

implică adesea dăruirea de sine. Mi-am propus în cadrul acestul articol să subliniez importanța faptului de a 

dărui din toata inima lucru care uneori pare greu de realizat dar care umple inimile de bucurie atât celui care 

dăruiește cât și celui care primeste. Indiferent de natura cadoului el nu-și va atinge scopul daca motivatia 

noastră nu este cu adevărat corectă. Urmatoarele intrebari ne indeamna la o autoanaliza în acest sens. 

1. Există o persoană a cărei favoare o căutaţi?  

Nu este ceva neobişnuit ca o persoană să îi ofere un cadou cuiva a cărui favoare o doreşte. În unele 

ţări, un tânăr care doreşte să cucerească inima unei eventuale mirese poate să îi ofere acesteia flori. Totuşi, 

femeia înţeleaptă vede ce ascunde acest cadou. Ea analizează dacă spiritul care l-a determinat pe tânăr să-i 

ofere cadoul este un spirit de iubire care îl va determina şi să fie un soţ bun. Dacă reflectă un spirit plăcut un 

astfel de cadou poate duce la multă fericire atât pentru cel care îl oferă, cât şi pentru cel care îl primeşte. 

În unele cazuri însă, favoarea pe care o caută o persoană ar putea implica manifestarea unei parţialităţi 

sau chiar o denaturare a normelor dreptăţii. Într-un astfel de caz, cadoul reprezintă o mită. Cel care oferă cadoul 

îşi imaginează că va trage foloase de pe urma lui, însă el se privează singur de pacea minţii. Există întotdeauna 

pericolul ca şi alţii să afle despre aceasta, iar persoana respectivă să fie trasă la răspundere pentru acţiunile 

sale. Chiar şi în cazul în care favoarea dorită este acordată, cel care a căutat să o obţină poate descoperi că 

acum a dobândit reputaţia de persoană ale cărei motivaţii sunt discutabile sau nu. 

 

2. Este cadoul din partea unei inimi binevoitoare? 

Nu există nici o îndoială în legătură cu aceasta - faptul de a-i oferi un cadou unei persoane iubite pentru 

că doriţi să faceţi acest lucru procură mult mai multă bucurie decât faptul de a-i face un cadou pentru că alţii 

vă sugerează că ar trebui să o faceţi. Astfel, lucrurile depind într-o mare măsură de dumneavoastră. În loc să 

faceţi datorii din cauza oferirii de cadouri în mod necontrolat, cheltuiţi în funcţie de bugetul dumneavoastră. 

În loc să vă simţiţi constrânşi să oferiţi cadouri în principal din cauza presiunilor de ordin social şi comercial, 

faceţi după cum aţi hotărât în inima dumneavoastră.   

3. Ce vă preocupă mai mult: ocazia sau manifestarea iubirii? 

Constataţi că, de multe ori, oferiţi cadouri cu ocaziile care se pare că pretind acest lucru? Dacă da, este 

posibil să pierdeţi mult din bucuria pe care o poate procura oferirea spontană de cadouri. Multe persoane nu 

sunt încântate de urmările pe care le are oferirea de cadouri cu ocazia anumitor zile. Numeroase rapoarte arată 

că sărbătorile caracterizate prin festivităţi şi schimburi de cadouri sunt, de asemenea, momente în care există 

multă depresie afectivă şi abuzuri de alcool. Asadar este mai plăcut să primeşti un cadou când te aştepţi cel 

mai puţin. 

Cartea “Secrets of Strong Families” (Secretele familiilor puternice) declară cu francheţe: „Cel mai bun 

dintre toate cadourile nu costă nimic. Şi nici măcar nu trebuie să-l ambalaţi. Dacă credeţi, ca de altfel 

majoritatea oamenilor, că viaţa este posesiunea dumneavoastră cea mai valoroasă, atunci o bucăţică din viaţa 

dumneavoastră este cel mai preţios cadou pe care îl aveţi de oferit. Noi oferim acest cadou preţios sub forma 

timpului pe care îl dăruim celor dragi“. Puteţi face ca oferirea de cadouri să nu se rezume numai la familia 
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dumneavoastră. Oferirea spontană de cadouri cu scopul de a le satisface altora o necesitate evidentă poate 

aduce o satisfacţie deosebită. E important să dovedim o asemenea preocupare iubitoare și faţă de cei care n-au 

cu ce să ne răsplătească. 

 

4. Un spirit de generozitate care durează tot anul 

Cei care au un spirit cu adevărat generos nu aşteaptă ocazii speciale. Vieţile lor nu se axează doar pe 

propria persoană. Când primesc un lucru bun, ei se bucură să-l împartă cu alţii. Aceasta nu înseamnă că suferă 

de mania de a oferi cadouri. Nu înseamnă nici că ei oferă cadouri într-o asemenea măsură, încât familiile lor 

să fie păgubite. Şi nu înseamnă nici că oferă cadouri fără să se gândească la efectul pe care îl vor avea acestea 

asupra celui care le primeşte. Totuşi, acestea sunt persoane care “fac o practică din a da” 

Ei cunosc situaţia prietenilor şi a vecinilor care sunt în vârstă, bolnavi sau care se confruntă cu alte 

probleme şi au nevoie de încurajare. „Cadoul“ lor poate consta în a le face cumpărăturile sau în a le oferi ajutor 

la treburile gospodăreşti; poate consta în spartul lemnelor sau în curăţarea zăpezii; poate consta într-un vas cu 

mâncare gătită sau într-o oră pe parcursul căreia fac o vizită şi citesc împreună cu persoana vizitată. Este posibil 

ca vieţile lor să fie pline de ocupaţii, însă nu într-atât de mult, încât să nu ofere ajutor. Aceste persoane au 

învăţat din experienţă că, într-adevăr “este mai ferice să dai decât să primeşti“. 

5. Ce poate contribui la oferirea unui cadou care să fie apreciat? 

Dorința persoanei determină într-o mare măsură dacă acel cadou va fi apreciat sau nu. Gândește-te la 

persoana căreia intenționezi să-i oferi un cadou. Încearcă să-ți dai seama ce prețuiește, deoarece valorile unei 

persoane îi influențează, deseori, dorințele. De exemplu, bunicii  prețuiesc faptul de a petrece timp cu familia. 

Probabil, ei își doresc să-și vadă copiii și nepoții cât mai des. Pentru ei, o vacanță cu familia ar putea fi cel mai 

apreciat dar. Pentru a afla dorințele unei persoane trebuie să fii un bun ascultător. În timp ce discuți cu prietenii 

sau cu rudele tale, fii atent la detalii care indică preferințele lor. Astfel, vei avea mai multe șanse să le oferi 

ceva ce le place. 

O persoană poate aprecia chiar și un dar extrem de simplu, dacă acesta îndeplinește o necesitate. Dar cum 

poți ști de ce anume are nevoie o persoană? Poate crezi că cel mai simplu mod de a afla este acela de a întreba 

persoana ce anume îi trebuie sau ce își dorește. Totuși, în cazul multora, o astfel de întrebare le-ar diminua 

bucuria de a dărui, întrucât preferă să-i facă o surpriză persoanei dragi. În plus, deși unii vorbesc deschis despre 

preferințele lor, ei sunt reținuți când vine vorba de nevoile lor. 

Prin urmare, fii un bun observator și analizează situația persoanei căreia vrei să-i faci un cadou. Este vorba 

de un tânăr, un bătrân, un celibatar, o persoană căsătorită sau divorțată, un văduv, un salariat sau un pensionar? 

Apoi, gândește-te ce dar ar putea satisface una dintre necesitățile persoanei respective. Pentru a afla necesitățile 

celui căruia intenționezi să-i faci un cadou, vorbește cu alte persoane care au trecut prin aceeași situație. Ele ar 

putea să-ți dezvăluie unele nevoi pe care ceilalți nu le cunosc. Astfel de informații te pot ajuta să oferi un cadou 

care satisface o necesitate la care nu te-ai fi gândit. 

Este foarte important în ce moment rostim anumite cuvinte. La fel stau lucrurile și cu acțiunile noastre. 

Așa cum cuvintele rostite la momentul potrivit îi pot aduce multă bucurie persoanei căreia îi sunt adresate, tot 

așa un dar oferit la momentul oportun poate contribui semnificativ la bucuria celui ce-l primește. Desigur, nu 

ar trebui să oferi cadouri doar cu ocazia evenimentelor speciale. Oricând poți avea parte de bucuria de a dărui. 

Totuși, e nevoie de puțină atenție. Dacă motivația ta este iubirea și interesul sincer față de cel căruia îi oferi 

ceva, atunci cadourile tale vor fi primite cu bucurie, iar tu vei avea parte de fericirea pe care o aduce adevărata 

generozitate.  

 

6. Dărnicia îți aduce foloase ție, dar și altora 

Oamenii buni sunt generoși, dispuși să le ofere altora din timpul, energia și grija lor. Această abordare a 

vieții le este de folos în multe privințe, iar un folos deloc neglijabil este cel asupra sănătății. Studiile arată că 

persoanele care se oferă să-i ajute pe alții au mai puține dureri și sunt mai puțin predispuse să sufere de depresie. 

În general, se bucură de o sănătate mai bună. Chiar și cei care au boli cronice, precum scleroză multiplă sau 

HIV, își pot îmbunătăți starea sănătății dăruind cu generozitate. S-a demonstrat că, în perioada de reabilitare, 
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alcoolicii care îi ajută pe alții sunt mai puțin predispuși la depresie și își pot crește considerabil șansele de a 

evita o recidivă.  

După cât se pare, sentimentele de compasiune, bunătate și amabilitate nu mai lasă loc emoțiilor negative. 

În plus, când dăruim, nivelul de stres și tensiunea arterială se reduc. Iar cei care și-au pierdut partenerul 

conjugal în moarte își revin din depresie mai repede dacă îi ajută pe alții. Când dăruiești, oamenii vor răspunde 

probabil la generozitatea ta cu recunoștință și vor deveni și ei mai generoși. Prin urmare, dărnicia promovează 

cooperarea și prietenia.  

Cercetările științifice au scos la iveală un lucru remarcabil: „Se pare că oamenii au o înclinație 

intrinsecă spre a-i ajuta pe alții”. Potrivit studiului respectiv, copiii „se comportă în mod altruist chiar înainte 

de a învăța să vorbească”. Astfel când dăruim și îi ajutăm pe alții simțim o mare bucurie.  

Generozitatea poate fi molipsitoare. Cercetătorii care studiază relațiile interumane au observat că 

„persoanele altruiste sunt o încurajare pentru alții determinându-i să le urmeze exemplul”. Cu alte cuvinte, un 

singur act de generozitate poate genera o reacție în lanț în cadrul unei comunități. Ți-ar plăcea să trăiești într-

o astfel de comunitate? Bineînțeles! Am avea mari foloase dacă mai mulți oameni ar avea obiceiul de a dărui. 

 

 

                                           

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

808  

EGALITATEA DE ŞANSE ŞI IMPORTANŢA EI ÎN SISTEMUL DE ÎNVĂŢÂMANT 

 

ECATERINA IONEL 

 Grădiniţa 42, Sector 1, Bucureşti 

 

 

Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii 

secolului trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamna o egalitate reală a şanselor 

individuale de promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la 

maximum a acestor sanse. 

Egalitatea de șanse reprezintă conceptul conform căruia toate fiinţele umane sunt libere să-si dezvolte 

capacităţile personale şi să aleagă fără limitări impuse de roluri stricte. Egalitatea de şanse are la bază 

asigurarea participării depline a fiecărei persoane la viaţa economică şi socială, fără deosebire de origine etnică, 

sex, religie, vârstă sau dizabilităţi. 

Egalitatea şanselor de instruire este teoretic garantată în aproape toate ţările lumii, dar realizarea 

practică a acestui principiu generos continuă să rămână una din cauzele de importanţă majoră ale reformelor. 

Conceptul de ,,egalitate“ înseamnă astăzi ceva mai mult decât drepturile egale pe care democraţii secolului 

trecut le revendicau cu entuziasm pentru toţi cetăţenii; ea înseamnă o egalitate reală a şanselor individuale de 

promovare socială, iar educaţia este instrumentul cel mai important în dezvoltarea la maximum a acestor şanse.  

Specia umană se conformează şi ea acelui principiu director al evoluţiei speciilor – variabilitatea. 

Indiferent de numărul indivizilor, educaţia lor trebuie să fie diferenţiată şi specializată, în funcţie de 

„echipamentul natural-genetic“ al fiecăruia, de aptitudinile şi interesele fiecărei persoane, corelate cu nevoile 

de cadre competente ale societăţii. 

Acest nou principiu de politică şcolară a căpătat o expresie practică la începutul secolului al XX-lea 

când in Franţa şi in Germania s-au creat acele şcoli unice („Ecole unique“, respectiv ,,Einheitsschule“) în 

care obiectivul principal era acela ca toţi copiii să treacă printr-o scolarizare minimă, comună si identică ce 

urma să le asigure, pentru cel puţin 4-6 ani, un trunchi general de instruire. Acestei şcolarizări îi urma o 

şcolarizare postgenerală specializată spre care trecerea era marcată de un riguros examen de selecţie si de 

aspre bariere birocratice, astfel încât învăţământul general obligatoriu, marea speranţă a secolului trecut ,,nu 

oferea decât o egalitate aparentă“ . 

Reformele secolului nostru, îndeosebi cele contemporane, urmăresc să asigure învăţământului, o 

democratizare autentică, în care educatia să nu fie întreruptă pe baza unor criterii formale, iar barierele 

sociale, regionale, religioase etc. să nu mai opereze o selecţie care de fapt frustrează o mare parte a 

indivizilor de dreptul lor natural la instruire. 

Bogdan Suchodlski notează că noul concept de egalitate în pedagogie reprezintă de fapt trecerea de 

la ,,democraţia formală“ la ,,democratia reală“, reformele constituind, după concepţia sa, mijlocul pertinent 

de îndeplinire a acestei treceri. ,,Această chestiune este o formă particulară a unei probleme mai generale, 

care, in istoria democraţiei, a fost formulată de mai mult timp şi care rămâne totdeauna deschisă, cu toata 

dezvoltarea sa. Este chestiunea referitoare la diferenţa dintre democraţia formală şi cea reală. Faptul că toţi 

copiii au aceeaşi posibilitate formală de a studia în toate tipurile de şcoli nu este înca o dovadă a existenţei 

egalităţii in educaţie. Este adevărat că egalitatea reală a şanselor este peste tot în lume mai mult estimată 

decat accesibilă, pentru că se disimulează frecvent realitatea scolară, prezentându-se căile formale deschise 

ale instruirii publice precum şi căile accesibile în mod real pentru toţi. 

Sociologul francez R. Boudon, autorul binecunoscutei lucrari ,,L’inégalité des chances“ consideră ca 

inegalitatea şanselor în faţa şcolii este efectul acţiunilor raţionale ale unei multitudini de indivizi care sunt 

puşi în situaţia de a decide – ei sau părinţii lor – continuarea sau întreruperea studiilor la fiecare nivel şcolar 

atins. O asemenea decizie este determinată mai intai de toate de costurile, riscurile si beneficiile care 

presează asupra familiilor.  

Într-o altă ordine de idei, egalizarea şanselor de reuşită şcolar a tuturor elevilor la toate nivelurile 

sistemului depinde de structura de organizare a acestuia care sustine ,,parcurgerea unui trunchi comun de 
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culturaă generală, acelaşi în învăţământul de bază/obligatoriu – pentru reducerea din start a inegalitaţilor pe 

toată perioada dezvoltării personalităţii de bază a elevului situată intre 6-16 ani – prelungit în diferite 

proporţii, relevante în plan psihosocial, în învăţământul liceal şi chiar în învăţământul universitar“ . 

Abordarea conceptului de egalizare a şanselor din perspectiva sociologiei educaţiei implică analiza 

raportului dintre reuşita şcolară şi apartenenţa socială a elevilor. 

Stimularea procesului de democratizare a învăţământului presupune acţionarea asupra cauzelor care 

întreţin fenomenul de inegalitate atât în planul (ne)reuşitei şcolare individuale, cât şi în planul instituţiei 

şcolare. 

Nereuşita şcolară depinde astfel în mare măsură de sărăcia moştenirii culturale preluată de elev de la 

familia sa. Această mostenire este obiectivata in valorile care orienteaza viata de familie, conditionate de 

clasa sociala sau de grupul social de apartenenta, precum si in practicile educationale promovate (relatiile 

intre parinti –copii, climatul familial, atitudinea de scoala, modul de organizare a vietii cotidiene etc.). 

Statusul cultural relativ scazut al familiei care genereaza si uneori chiar intretine nereusita scolara intre 

anumite limite minime – maxime, este exprimata mai ales prin: 

a) tipul de limbaj dezvoltat la nivel restrans, comun, situativ (in raport cu limbajul elaborat, prelucrat, 

contextual, propriu mai ales familiilor cu un status cultural mai ridicat – asa cum sustine teoria lui B. 

Bernstein) 

b) modelul de socializare propus, in termeni de conformism, de executare a unor roluri exacte impuse de 

normele sociale (a se vedea familia de tip ,,pozitional“, in opozitie cu cea de tip ,,dinamic“, deschisa spre 

practicarea mai multor roluri, prin interiorizarea normelor sociale). 

Nereusita scolara depinde, in acelasi timp, de ceea ce se petrece in mod obiectiv si subiectiv la 

nivelul institutiei scolare. Exista, pe de o parte, inegalitatea generata de o relatie profesor – elev conceputa in 

termenii ,,teoriei etichetarii“ care, ignorand premisele instruirii diferentiate, nu opereaza distinctiile necesare 

intre performanta si comportament, intre obiectivele de continut si cele de ordin formativ. Pe de alta parte, 

nereusita scolara este generata de acele ,,disparitati scolare“ institutionalizate prin: 

✓ selectia timpurie care perturba evolutia normala a structurilor aptitudinale si atitudinale ale 

personalitatii elevului; 

✓ clasele/grupele de nivel care creeaza in mod artificial anumite statusuri pedagogice, dezechilibrand 

procesul de formare-dezvoltare echilibrat personalitatii elevului; 

✓  cresterea neconditionata a efectivelor de elevi pana la limita imposibilitatii realizarii unui 

invatamant diferentiat, indivi-dualizat; 

✓ promovarea unei didactici a competitiei, raportabila la standarde abstracte si inflexibile care ignora 

resursele proprii unei pedagogii a succesului scolar, bazata pe valorificarea deplina a potentialului 

pedagogic general, particular si individual. 

Procesul de democratizare a invatamantului angajeaza, in acelasi timp, rezolvarea manageriala a 

problematicii conducerii scolii. Aceasta presupune pe de o parte, trecerea de la democratia politica, 

functionala, in planul ideilor generale, la democratia sociala, implicata in viata comunitatii, ,,prin delegari 

temporale reversibile pe baza unei competente presupuse“ si demonstrate (P. Bourdieu); pe de alta parte, 

presupune valorificarea functiilor managementului pedagogic (planificare-organizare; orientare 

metodologica; reglare-autoreglare) in termenii unei actiuni de informare-evaluare cu scop de diagnoza-

decizie/cu valoare de prognoza (S. Cristea) . 

Egalitatea şanselor semnifica, în fapt, oferirea de opţiuni multiple pentru capacităţi şi aptitudini 

diferite, „o educaţie pentru toţi şi pentru fiecare”, o educaţie deschisă pentru toate persoanele, indiferent de 

vârstă şi condiţii socio-economice, dar şi o educaţie pentru fiecare, în funcţie de nevoile sale specifice – 

evitându-se omogenizarea şi încurajându-se diversitatea – care să creeze premisele egalităţii şanselor de 

acces în viaţa socială. Această opţiune a fost susţinută de politicile de egalizare a şanselor care au avut ca 

obiective combaterea excluziunii şi selecţiei exacerbate, formarea competenţelor de bază pentru toţi indivizii, 

educaţia de tip „a doua şansă” pentru cei care au părăsit sistemul educativ, integrarea educaţiei formale cu 

educaţia non-formală şi educaţia informală, astfel încât să se extindă situaţiile de învăţare. 
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Acţiuni care previn abandonul:  

* Crearea condiţiilor necesare pentru cuprinderea cât mai de timpuriu în învăţământul de masă a copiilor din 

grupuri vulnerabile şi a copiilor cu nevoi speciale este esenţială pentru incluziunea socială. În acest scop este 

important să se asigure în grădiniţe un spaţiu adecvat, o formare specifică cadrelor didactice, personalului 

medical şi celui de sprijin. 

* Dezvoltarea unor programe tip grădiniţa de vară, de cel puţin 45 de zile, pentru copiii din zone 

dezavantajate care nu au fost la grădiniţă şi urmează să fie înscrişi la şcoală în clasa I, ar îmbunătăţi accesul 

la educaţie al copiilor din grupuri dezavantajate.  

Următoarele acţiuni specifice sunt necesare în această direcţie: 

- dezvoltarea de materiale curriculare pentru copiii care parcurg programul grădiniţei de vară; 

- programe tip învăţământ la distanţă sau alte forme alternative de formare pentru cadrele didactice, 

mediatorii şcolari sau ajutorul de educatoare; 

- extinderea Programului Naţional de Educaţie a Părinţilor în zonele dezavantajate, incluzând şi formarea 

cadrelor didactice de etnie rroma ca instructori de părinţi; 

* Sunt necesare stimulente speciale pentru atragerea în sistemul de educaţie a copiilor din grupuri ale 

minorităţilor naţionale sau din grupuri vulnerabile prin furnizarea de: 

- masă gratuită, rechizite etc. 

- educaţie bilingvă, în special limba rromani pentru copiii rromi care alcătuiesc cel mai mare grup minoritar. 

Educația trebuie să fie întotdeauna și oriunde aceeași, indiferent că e vorba despre mediul rural sau 

urban, despre etnie sau despre confesiune. Prin urmare, toți elevii au dreptul la educație și e absolut necesar 

să le oferim șanse egale. 

Abandonul școlar și analfabetismul reprezintă o problemă a societății contemporane. Ele nu vor 

putea fi, din păcate, înlăturate definitiv sau în totalitate, dar trebuie să diminuăm permanent amploarea unui 

asemenea fenomen. În județul Sălaj, ponderea acestui fenomen nu a căpătat dimensiuni alarmante, dar avem 

o serie de programe și proiecte în acest sens: „A doua șansă”, „Școala după școală”, lectorate cu părinții etc. 

Integrarea presupune egalitatea de participare sociala si egalitatea de sanse in realizarea accesului la 

educatie. Printre valorile actuale si de perspectiva ale integrarii societatii democratice din lume le considera 

dominante pe urmatoarele: 

• acceptarea tuturor diferentelor; 

• respectul diversitatii; 

• solidaritatea umana si mai ales cu persoane diferite ; 

• lupta impotriva excluderii si marginalizarii; 

• lupta impotriva inegalitatii sociale. 

Nivelurile integrarii se afla in relatie de interactiune, se influenteaza si se imbogatesc reciproc creand astfel 

ansamblul de conditii necesar pentru schimbarea societatii si transformarea intr-o societate capabila sa asigure 

integrarea persoanelor cu handicap mintal in interiorul ei. Accesul la integrare este valabil pentru toate 

persoanele, inclusiv pentru cele cu un handicap, indiferent de handicapul si gravitatea acestuia. In acest sens 

nu ar trebui sa existe nici o restrictie. Persoanele cu un anumit handicap si mai ales cu un handicap mintal sunt 

oameni cit se poate de obisnuiti, oameni cu vise, sperante, aspiratii, dar cu mai multe dureri si mai multe 

obstacole cu care se confrunta. 

Integrarea este un proces complex care presupune : 

• a educa acei copii cu cerinte speciale in scoli obisnuite alaturi de ceilalti copii normali; 

• a asigura servicii de specialitate (recuperare, terapie educationala, consiliere scolara, asistenta 

medicala si sociala) in scoala respectiva; 

• a acorda sprijin personalului didactic a1 managerilor scolii in procesul de proiectare si aplicare a 

programelor de integrare ; a permite accesul efectiv al copiilor cu cerinte speciale la programul si 

resursele scolii obisnuite (sali de clasa, cabinete, laboratoare, biblioteca, terenuri de sport etc.); 

• a incuraja rel de prietenie si comunicarea intre toti copii din clasa/scoala; 

• a educa si ajuta toti copiii pentru intelegerea si acceptarea dif dintre ei;  

• a tine cont de probl si opiniile parintilor, incurajandu-i sa se implice in viata scolii; 
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• a asigura programe de sprijin individualizate pentru copiii cu CES;  

• a accepta schimbari radicale in organizarea si dezvoltarea activitatilor instructiv-educative din scoala. 

Un invătământ cu adevărat democratic trebuie să dea satisfactie tuturor categoriilor de elevi, de la cei 

cu cerinte educative speciale şi până la cei cu aptitudini superioare în domeniile intelectuale, artistice, 

sportive etc. Atributul de democratic este dat de capacitatea sistemului de invătământ de a crea conditiile 

activizării tuturor predispozitiilor şi posibilitătilor, mai mari sau mai mici, purtate de copii. 
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CAUZE ȘI MODALITĂȚI DE PREVENIRE A ABANDONULUI ȘCOLAR 

FLORENTINA MUŞAT 

 Grădiniţa Nr. 42, Sector 1, Bucureşti 

 

 

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a 

ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca 

valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un viitor. Elevii care abandonează şcoala sunt 

cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament pentru care au fost 

sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 

terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Efectele abandonului şcolar 

demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. Mai întai, cei care abandonează şcoala 

nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică 

necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o 

calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de 

dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării 

factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 

instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 

Şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri la 

oamenii mai avuți din satele respective. Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile 

părinților de a oferi copiilor resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor 

prin muncă de către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin 

dezamăgirile personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de 

instituțiile formale. Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din 

asemenea zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 

care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari 

de şcoala 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de 

vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 

violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de posibile 

tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în 

prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 

reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă.  

Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 

metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a 

acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

Factorii de natură educatională (insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor - de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon şcolar. 

Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carenţe din copilărie; 

dorinţa de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin 
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căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să consume 

droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar sunt: 

▪ identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în sistemul 

învăţămîntului guvernamental de zi; 

▪ implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

▪ creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat ce se desfăşoară 

pe o perioadă foarte îndelungată. 

 

Se impun o serie de măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

▪ psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

▪ socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

▪ psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

▪ juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea legilor şi 

prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului 

despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

     Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța 

pe care o deține şcoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 

valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă 

la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 

a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie 

el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre.  
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                                    DEZVOLTARE PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ 

                               PRIN IMPLICAREA ÎN  PROIECTE  EDUCAŢIONALE 

 

                                                                                                    Prof. inv. primar Timiş Anuţa 

                                                                                                          Şcoala Gimnazială Nr.9 Borşa 

 

 ,,Vorba bună şi fapta binefăcătoare sunt raze ale Sorelui răsfrânte în sufletul omului”.  

(Nicolae Iorga)  

 

Având oportunitatea de a face parte din echipa care se ocupă cu implementarea proiectului 

„Edu@1000Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa si Vişeu de Sus”,   am   conştientizat  

încă de la început că rolul nostru, cel al profesorilor  este de a studia, de a planifica , de a organiza  activităţi 

cu elevi,  părinţi , cadre didactice şi cu alte persoane din comunităţile locale din care facem parte .Am înţeles 

că prin încercarea noastra de a aduce bucurie pe chipurile celor care au avut neşansa de a  face parte din familii 

defavorizare nu facem altceva decât să ne bucurăm şi noi la rândul nostru atunci când vedem că putem contribui 

la schimbarea unor destine. 

 Beneficiarii direcţi ai  proiectului ,,Edu@1000Şanse la un viitor mai bun pentru 1000 de copii din Borşa 

si Vişeu de Sus” sunt copii  şi adulţi care provin  din grupuri vulnerabile. Copiii  au  vârste cuprinse între 2 si 

16 ani şi provin din localităţile Borşa, Vişeu de Sus şi Petrova, judetul Maramureş.Pe lângă copiii care au fost 

selectaţi în grupul ţintă al proiectului pentru a beneficia de sprijin educaţional sau sprijin material,au mai fost 

selectaţi şi adulți care urmează să beneficieze doar de sprijin educaţional şi de consiliere şi orientare 

educaţională, prin participarea la programul ,,A doua şansă”și prin participarea la mai multe activități de 

consiliere. 

         În cadrul proiectului se derulează mai multe programe şi activităţi: 

1. Programul Şcoală după şcoală este unul dintre cele mai îndrăgite de copii  şi de familiile 

acestora.Datorită faptului  că mulţi dintre copiii înscrişi la acest program au părinţii plecaţi la muncă 

în străinătate posibilitatea de a-şi  efectua temele într-un cadru organizat şi de a primi o masă caldă 

constituie pentru ei un mare avantaj. 

2. Activităţile extracurriculare sunt de asemenea foarte apreciate de beneficiari, deoarece îi antrenează 

în activităţi variate şi bogate în conţinut , care facilitează integrarea copiilor în mediul şcolar . 

Activităţile extracurriculare din cadrul proiectului, fie ca este vorba despre activităţile sportive, despre 

activităţile culturale sau despre cele care îmbunătățesc competenţele digitale ale elevilor, determină 

creşterea interesului copiilor pentru şcoală , contribuie la dezvoltarea talentelor personale şi la 

dezvoltarea atitudinilor caracteriale . 

3. Programul ,,A doua şansă”a venit in sprijinul copiilor care au abandonat şcoala şi au depăşit cu cel 

putin 4 ani vârsta clasei , dar a venit şi în sprijinul adulţilor care au abandonat şcoala dar acum doresc 

să îşi continuie studiile pentru a avea mai uşor acces pe piaţa muncii. 

4. Activitătile de consiliere, mediere si mentorat la care participă atât copiii cât şi părinţii  sau tutorii 

acestora reprezintă o altă componentă de bazăa proiectului . Aceste activităţi le oferă copiilor suport 

pentru a le facilita acestora tranzitţia de la un ciclu şcolar la alt ciclu şcolar şi îi consiliează în  

orientarea educaţională sau a carierei. În ceea ce îi priveşte pe beneficiarii indirecţi, aceste activităţi 

de consiliere vin mai ales în sprijinul părinţilor ai căror copii sunt  în risc de abandon şcolar. 
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5. Taberele şcolare reprezintă  un alt program de care  beneficiază în perioada vacanțelor  preşcolarii şi 

elevii.În cadrul acestor tabere se organizează atât activităţi remediale pentru recuperarea decalajelor 

de învăţare cât şi activităţi de dezvoltare pentru copiii capabili de performanţă .    

Aceste activităţi pe care le-am menţionat până acum reprezintă doar o parte dintr-un proiect foarte 

complex care pe lângă serviciile educaţionale furnizează beneficiarilor și sprijin financiar sau material, acest 

tip de servicii fiind acordat antepreșcolarilor  care frecventează creşa,  preşcolarilor şi elevilor care întrunesc 

anumite criterii de eligibilite și nu au absenţe nemotivate  la şcoală. 

Nici şcolile şi  nici profesorii  nu au fost uitaţi. Şcolile au beneficiat de dotări demne de luat în considerare, 

iar în  perioada următoare  şi profesorii  vor beneficia  de cursuri de formare  profesională. 

Contexul actual datorat pandemiei  a închis  şcolile,  a afectat educaţia iar activităţile proiectului  chiar au 

fost suspendate pentru câteva  luni. După reluarea activităţilor şi începerea şcolii  online au  apărut  din nou  

probleme în desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului  şi cu mult efort din partea celor implicaţi s-a mers 

mai departe. 

Sunt sigură că efortul făcut de fiecare în parte şi de toţi la un loc  nu au fost in zadar . Sunt convinsă că şi 

după finalizarea proiectului toţi beneficiarii  acestui proiect cofinanţat prin  Programul Operational Capital 

Uman , 2014-2020 (Programul ,,ŞCOALA PENTRU TOŢI”), indiferent că este vorba despre copii, părinţi, 

profesori, reprezentanţi ai autoritaţii locale sau reprezentanţi ai altor factori locali îşi vor aduce contribuţia în 

dezvoltarea  pe toate planurile a comunităţii locale . 
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Educaţia multiculturală – scopuri, dimensiuni şi caracteristici. Prezentare succintă 

 

Lect. univ. dr. Alina Buzarna-Tihenea (Gălbează) 

Universitatea „Ovidius” din Constanţa, Facultatea de Litere 

 

Diversitatea etnică, culturală și lingvistică au reprezentat ȋntotdeauna atât o provocare, cât şi un atu într-o 

societate, contribuind la diversificarea modalităților prin care membrii acesteia pot percepe și rezolva variate 

probleme, fie personale sau care ţin de ȋntreaga comunitate. Expunerea la o varietate de culturi etnice este 

benefică şi ȋn contextul educaţional, prin intermediul educaţiei multiculturale, ale cărei scopuri, dimensiuni şi 

caracteristici vor fi prezentate succint ȋn această lucrare. 

 Scopurile educaţiei multiculturale 

Educația multiculturală creează oportunităţi pentru elevi şi studenţi, axate pe experimentarea egalităţii 

educaționale, dobândirea de cunoștințe, atitudini și abilități necesare unei funcționări eficiente într-o societate 

marcată de diversitate culturală și pe interacționarea cu persoane care provin din diverse medii culturale (Banks, 

1999; Banks, 2001). Aşadar, educația multiculturală urmăreşte, printre altele, familiarizarea cu elementele 

culturale unice ale grupurilor etnice, pentru o mai bună ȋnţelegere şi valorizare a acestora, oferindu-le ȋn acelaşi 

timp elevilor şi studenților alternative culturale. 

Un alt scop important al educației multiculturale, explicat de Banks (1999; 2001) este acela de a-i ajuta pe 

elevi şi studenţi ȋn procesul de auto-cunoaştere, propunându-de să se auto-analizeze din perspectiva altor culturi, 

fapt ce poate contribui la reducea discriminării. Unele grupuri etnice își neagă adesea identitatea, etnia și familia, 

pentru a se putea integra ȋn societate; atunci când aceştia resping părți din culturile lor etnice pentru a reuși, se 

creează probleme atât pentru indivizi, cât și pentru societate. Implementarea cu succes a educației multiculturale 

necesită o serie de modificări la nivel de obiective, norme, cultură școlară, curriculum, materialele didactice şi 

stiluri de predare și învățare, dar şi la nivelul atitudinilor, percepțiilor și comportamentelor cadrelor didactice 

(Banks şi Banks, 1995). 

Dimensiunile educaţiei multiculturale 

Dimensiunile educaţiei multiculturale, concepute pentru a ajuta cadrele didactice să înțeleagă diferitele aspecte 

ale acesteia și să le permită să o implementeze în mod corespunzător, sunt: integrarea conținutului, procesul de 

construire a cunoștințelor, reducerea prejudecăților, pedagogia echității și sprijinirea culturii școlare și a structurii 

sociale (a se vedea Banks 1999; 2001).  

Integrarea conținutului se referă utilizarea de către cadrele didactice a unor exemple și conținuturi dintr-o 

varietate de culturi, pentru a ilustra concepte cheie, principii, generalizări și teorii în domeniul sau disciplina 

lor. Conform specialiştilor ȋn domeniu, infuzia de conținut etnic și cultural ar trebui să fie logică și nu inventată. 

Unele domenii – precum studiile sociale, limbile străine, muzica – oferă mai multe oportunități de integrare a 

conținutului cultural pentru a ilustra concepte, teme și principii. Cu toate acestea, există şi oportunități de a 

integra curriculum-ul de matematică și știință cu conținut etnic și cultural (Addison-Wesley, 1992). Spre 

exemplu, prezentarea contribuţiilor ştiinţifice ale personalităţilor de diferite culturi, explicația științifică a 
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diferențelor de culoare a pielii, înrudirea biologică a speciei umane și frecvența anumitor boli în cadrul 

anumitor grupuri umane sunt elemente de conținut care pot fi integrate în domeniul științelor (Bernal şi 

Scharro-del-Rio, 2001; Bernal, 1991). 

Procesul de structurare a cunoștințelor face referire la metodele, activitățile și tematicile utilizate de către 

cadrele didactice pentru a-i ajuta pe elevi şi studenţi să înțeleagă, să investigheze și să stabilească cât de 

implicite sunt presupunerile culturale, cadrele de referință, perspectivele și prejudecățile din cadrul unei 

discipline, influențând modurile în care cunoașterea este creată şi ȋn care cunoştinţele sunt influențate de 

pozițiile rasiale, etnice și de clasă socială ale indivizilor și grupurilor (Code, 1991; Harding, 1991). Termenul 

de „poziţionalitate” descrie modurile în care rasa, clasa socială dar și alte caracteristici personale și culturale 

influențează cunoștințele produse. Atât cadrele didactice, cât şi elevii sau studenţii trebuie să înțeleagă modul 

de construire a cunoștințelor în toate disciplinele; mai mult, acestea nu trebuie predate ca un corp de adevăr ce 

nu trebuie discutat sau analizat critic. Per a contrario, beneficiarii procesului de predare-ȋnvăţare trebuie să 

înțeleagă, chiar și în științe, modul în care presupunerile culturale, perspectivele și cadrele de referință 

influențează problematicile, concluziile, generalizările și principiile formulate de către cercetători (Harding, 

1998).  

Prin implementarea curriculum-ului transformativ, li se permite elevilor şi studenţilor să descopere 

abilitățile necesare pentru a participa la procesul de construire a cunoștințelor şi să observe concepte, 

problematici şi tematici din diverse perspective etnice și culturale (Banks, 1996). Acest tip de curriculum îi 

poate învăța pe beneficiarii actului educaţional să gândească ȋn mod critic, să compare variate surse, 

perspective şi puncte de vedere (spre exemplu, asupra aceluiaşi concept sau eveniment), dezvoltându-şi astfel 

abilitățile de analiză. Prin juxtapunerea perspectivelor diverse sau chiar conflictuale, aceştia pot compara, 

contrasta şi evalua dovezi, pot lua decizii, ȋşi pot dezvolta empatia și capacitatea de a înțelege perspectivele 

fiecărui grup ȋn parte. 

Prin reducerea prejudecăților, educația multiculturală contribuie la dezvoltarea unor atitudini și valori 

democratice. Cercetătorii (precum Lasker, 1929) au descoperit că majoritatea copiilor mici manifestă atitudini 

rasiale negative care le reflectă pe cele ale adulților, iar intervențiile curriculare eficiente ȋi pot ajuta pe aceştia 

să dezvolte atitudini pozitive (Banks şi Banks, 1995). Intr-o altă lucrare, Banks (1993) a precizat patru tipuri 

de studii de intervenție axate pe dezvoltarea de atitudini și comportamente democratice: studii de întărire; 

studii de diferențiere perceptivă; studii de intervenție curriculară; și studii care utilizează activități de învățare 

cooperativă și situații de contact. La rândul lor, Trager și Yarrow (1952) au realizat o serie de studii de 

intervenție curriculară prin utilizarea de materiale multiculturale, evidenţiind beneficiile pe care le poate avea 

un curriculum democratic, multicultural (precum dezvoltarea unor atitudini rasiale pozitive). Cu toate acestea, 

trebuie avut ȋn vedere faptul că acest tip de intervenție implică un proces complicat, influențat de factori precum 

atitudinile și aptitudinile culturale ale cadrului didactic, durata intervenției, atmosfera clasei, alcătuirea etnică 

și rasială a clasei dar şi a comunității. În ultimele decenii, au fost investigate şi efectele învățării prin cooperare 

asupra realizărilor şcolare/ academice și asupra atitudinilor etnice şi rasiale ale elevilor/ studenţilor (vezi 

Slavin, 1995). Aceste cercetări au fost puternic influențate de teoria lui Allport (1954), bazată pe ipoteza 

conform căreia prejudecătile pot fi reduse dacă situațiile de contact inter-rasiale sunt mai degrabă cooperative 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

818  

decât competitive, dacă indivizii implicaţi au un statut egal şi obiective comune şi dacă contactul negativ este 

sancționat de către părinți sau cadre didactice.  

Pedagogia echității implică utilizarea de modalităţi de predare care să faciliteze realizările şcolare sau 

academice ale beneficiarilor actului educaţional din diverse grupuri rasiale, culturale, etnice etc. (Banks şi 

Banks, 1995). Cadrele didactice pot crește participarea activă și realizările şcolare sau academice ale elevilor 

sau studenţilor din diferite grupuri etnice și culturale prin adaptarea procesului de predare-ȋnvăţare la punctele 

forte și culturale ale acestora. Tharp (1989) a constatat că atât implicarea activă a beneficiarilor actului 

educaţional, cât și notele acestora au crescut atunci când au fost utilizate strategii de predare pliate pe culturile 

şi experienţele acestora. Alte studii (Darling-Hammond, 1995; Ladson-Billings, 1994) subliniază că succesul 

şcolar şi dezvoltarea de atitudini și valori rasiale pozitive sunt influenţate ȋn mod constructiv atunci când 

cadrele didactice specializate deţin şi utilizează strategii cooperative şi cunoștințe despre culturile, valorile, 

limba și caracteristicile de învățare ale elevilor lor. 

Conform lui Banks (1999; 2001), sprijinirea culturii școlare și structurii sociale implică reorganizarea şi 

restructurarea culturii instituţiei de ȋnvăţământ, astfel încât beneficiarii actului educaţional care aparţin 

diverselor grupuri rasiale, etnice și de gen să aibă parte de echitate educațională. Cele patru dimensiuni ale 

educației multiculturale prezentate mai sus (integrarea conținutului, procesul de construire a cunoștințelor, 

reducerea prejudecăților și pedagogia echității), tratează câte un aspect al unui sistem cultural sau social – şi 

anume instituţia de ȋnvăţământ. Școala poate fi, de asemenea, conceptualizată ca un singur sistem social sau 

cultural, cu un set specific de valori și norme. O serie de variabile trebuie examinate pentru a crea o cultură 

școlară care să ȋi sprijine pe elevii/ studenţii din diverse grupuri culturale, precum practicile de grupare şi de 

etichetare, practicile de testare, participarea sportivă, comportamentul personalului instituţiei de ȋnvăţământ 

(pentru a identifica mesajele transmise elevilor/ studenţilor despre diversitatea rasială, etnică, culturală și 

socială) etc. Implementarea eficientă a unei reforme, precum cea axată pe reducerea prejudecăților, implică 

modificări într-o serie de alte variabile școlare/ academice. Spre exemplu, cadrele didactice necesită, la rândul 

lor, instruire și trebuie să-și examineze atitudinile rasiale și etnice. Cercetările efectuate de Brookover și colegii 

săi (Brookover și colab., 1979; Levine și Lezotte, 1995) subliniază faptul că performanţele elevilor sunt 

influenţate de diferențele din structura socială a școlii. De asemenea, Comer și colegii săi (1996) au dezvoltat 

un model de succes de intervenție structurală care implică schimbări în climatul social şi psihologic al școlii, 

iar cadrele didactice, personalul administrativ şi părinţii sunt implicaţi ȋn procesul decizional. 

Cele cinci dimensiuni ale educației multiculturale discutate mai sus sunt interdependente. Procesul de 

construire a cunoștințelor, de exemplu, este fundamental în implementarea educației multiculturale şi 

influenţează celelalte patru dimensiuni. Cunoștințele deţinute şi examinate de către cadrele didactice 

influențează metodele de predare, interpretările acestora dar și modul în care sunt utilizate cunoștințele 

culturale ale beneficiarilor actului educaţional (Banks şi Banks, 1995). La rândul său, integrarea conținutului 

face referire la orice abordare utilizată pentru a integra în curriculum conținutul cu privire la grupurile rasiale 

și culturale. In acest sens, cadrele didactice trebuie să poată identifica și înțelege semnificațiile fiecărei 

dimensiuni a educației multiculturale şi să conştientizeze faptul că aceasta implică mai mult decât integrarea 

conținutului și nu este o simplă mișcare educațională. 
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Caracteristicile instituţiilor educaţionale axate pe educaţia multiculturală 

Implementarea dimensiunilor educației multiculturale necesită o reformare a instituțiilor de învățământ, 

astfel încât beneficiarii actului educaţional din toate grupurile de clasă socială, rasială și culturală să aibă șanse 

egale de a învăța și de a experimenta capacitatea culturală (Banks & Banks, 1997). Instituțiile de învățământ 

ar trebui, de asemenea, să ȋi ȋncurajeze pe elevi şi studenţi să dezvolte valori și credințe democratice dar și 

cunoștințe, abilități și atitudini impuse de variate contexte multiculturale. Potrivit lui Banks (2001), ȋntr-o 

instituţie educaţională axată pe educaţia multiculturală, cadrele didactice, personalul didactic auxiliar şi cel 

administrativ trebuie să aibă așteptări mari de la toți elevii, să manifeste atitudini pozitive față de aceștia, să le 

răspundă în mod pozitiv și grijuliu, să manifeste respect faţă de limbile materne și dialectele elevilor şi să ȋi 

ajute să își stabilească și să-și atingă obiective pozitive în carieră. Trebuie adoptate o cultură şcolară şi un 

curriculum care să reflecte diversitatea culturală și etnică. Acest curriculum-ul formalizat trebuie să valorifice 

experiențele, culturile și perspectivele unei serii de grupuri culturale și etnice, iar stilurile de predare trebuie 

să se plieze pe stilurile de învățare, culturale și motivaționale ale beneficiarilor actului educaţional, prin 

utilizarea de materialele instructive, axate pe evenimente, situații și concepte, din perspectiva unei game de 

grupuri culturale, etnice și rasiale. De asemenea, Banks (2001) susţine implementarea unor proceduri de 

evaluare și testare sensibile din punct de vedere cultural, care să determine o reprezentare şi repartizare 

proporţională a elevilor de diferite rase şi etnii. 

În concluzie, putem afirma că educația multiculturală nu se axează doar pe elemente de conținut etnic și 

cultural, ci implică şi o modalitate de a percepe realitatea și un nou mod de gândire. Aşa cum au afirmat şi 

specialiştii ȋn educaţie multiculturală Banks şi Banks (1997), pentru a putea fi implementată, cadrele didactice 

necesită exemple de bune practici şi sprijin ȋn conceptualizarea și dezvoltarea unei pedagogii a echității, a unui 

mod de predare care nu este specific disciplinei, dar care are implicații pentru toate domeniile abordate și 

pentru predare în general. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

820  

Bibliografie 

Allport, G. W. (1954). „The Nature of Prejudice”. Cambridge, MA: Addison-Wesley. 

Addison-Wesley Publishing Company (1992). „Multiculturalism in Mathematics, Science, and 

Technology: Readings and Activities”. Menlo Park, CA: Author. 

Banks, J. A. (1999). „An introduction to Multicultural Education”(ed.2). Boston: Allyn and Bacon. 

Banks, J. A. şi Banks, C. A. M. (ed). (1995). „Handbook of Research on Multicultural Education”. New 

York: Macmillan.  

Banks, J. A. (ed.) (1996). „Multicultural Education”, „Transformative Knowledge, and Action: Historical 

and Contemporary Perspectives”. New York Teachers College Press. 

Banks, J.A. şi Banks, C. A. M. (ed).(1993). „Multicultural Education: Issues and Perspectives” (ed. 2). 

Massachusetts: Allyn and Bacon. 

Banks, J. A. (2001). „Cultural Diversity and Education. Foundation, Curriculum, and Teaching” (ed. 4.). 

Needham Heights, MA: Allyn &Bacon. 

Banks, J. A., şi Banks, C. A. M. (ed).(1997). „Multicultural Education: Issues and Perspectives” (ed. 3). 

Boston: Allyn and Bacon.  

Bernal, M. (1987, 1991). „Black Athena: The Afroasiatic roots of classical civilization” (Vol. 1 şi 2). New 

Brunswick, NJ: Rutgers University Press 

Bernal, G. şi Scharro-del-Rio, M. R. (2001). „Are empirically supported treatments valid for ethnic 

minorities? Toward an alternative approach for treatment research”, „Cultural Diversity & Ethnic Minority 

Psychology”, nr. 7, pp. 328–342 

Brookover, W. B., Beady, C., Flood, P., Scweitzer, J. şi Wisenbaker, J. (1979). „School Social Systems and 

Student Achievement: Schools Can Make a Difference”. New York: Praeger. 

Comer, J. P., Haynes, N. M., Joyner, E. T. şi Ben-Avie, M. (ed). (1996). „Rallying the Whole Village: The 

Comer Process for Reforming Education”. New York: Teachers College Press. 

Code, L. (1991). „What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge”. Ithaca, NY: 

Cornell University Press. 

Darling-Hammond, L. (1995). „Inequality and Access to Knowledge”, ȋn J. A. Banks şi C. A. M. Banks 

(Ed), „Handbook of Research on Multicultural Education”(pp.465-483).New York: Macmillan. 

Harding, S. (1991). „Whose Science? Whose Knowledge? Thinking from Women’s Lives”. Ithaca, NY: 

Cornell University Press. 

Harding, S. (1998). „Is Science Multicultural? Postcolonialism, Feminism, and Epistemologies”. 

Bloomington: Indiana University Press. 

Ladson-Billings, G. (1994). „The Dreamkeepers: Successful Teachers of African American Children”. New 

York: Jossey-Bass. 

Lasker, B. (1929). „Race Attitudes in Children”. New York: Holt, Rinehart & Winston. 

Levine, D. U. şi Lezotte, L. W. (1995). „Effective Schools Research”, ȋn J. A. Banks şi C. A. M. Banks 

(ed), „Handbook of Research on Multicultural Education”(pp.525-547).New York: Macmillan. 

Slavin, R. E. (1995). „Cooperative learning Theory, research, and practice”. Boston: Allyn & Bacon.  

Tharp, R. G. (1989). „Culturally Compatible Education: A Formula for Designing Effective Classrooms”, 

ȋn H.T. Trueba, G. Spindler şi L. Spindler (ed), „What Do Anthropologists Have to Say about Dropouts?” 

(pp.51-66). New York: Falmer Press. 

Trager, H. G. şi Yarrow, M. R. (1952). „They Learn What They Live: Prejudice in Young Children”. New 

York: Harper & Brothers. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

821  

Beneficiile voluntariatului 
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Programele de voluntariat au luat amploare în ultimele decenii atât ca formă de educație non-formală, 

cât și informală. În Legea voluntariatului, articolul 1, alineatul 2, este menționat faptul că voluntariatul este un 

factor important în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și 

formării profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale. Conform Asociației VOLUM se pot 

identifica mai multe tipuri de voluntariat din perspectiva modului în care este realizat:  (a)voluntariat direct/ 

spontan – activități realizate direct de o persoană pentru ajutorarea altor persoane, (b) voluntariatul 

organizațional– activități realizate benevol și cu titlu gratuit de o persoană în cadrul unei organizații. 

Voluntariatul organizațional poate fi realizat: în cadrul unei organizații cu scop lucrativ sau în cadrul unei 

organizații fără scop lucrativ sau în cadrul unei organizații de drept public (instituție) sau de drept privat (ONG, 

sindicat) și (c) formal- pe baza unui contract de voluntariat sau informal/ fără o relație contractuală explicită 

între voluntar și organizația gazdă. 

Astfel, în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește planul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectrul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertită sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune inter-relaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inspira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

     

Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și 

diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean 

activ. 
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STUDIU DE SPECIALITATE 

COMUNICAREA ŞI RELAŢIONAREA EFICIENTĂ,  

PREMISELE UNEI ŞCOLI ROMÂNEŞTI DE SCUCCES 

 

Morogan Daniela, Liceul de Arte „Margareta Sterian”, Buzău 

Morogan Octavian-Cătălin, Școala Gimnazială „George Emil Palade”, Buzău 

 

Comunicarea eficientă este un proces care ţine de calitatea mesajului transmis: conţinutul receptat să 

fie identic sau apropiat celui transmis intenţionat de profesor; înalt grad de receptivitate, utilizarea unei 

coroborări şi echilibrări între conţinutul informaţional comunicat şi mijloace; acurateţea limbajului, folosind 

metafora, imaginea lingvistică pentru a fi cât mai persuasiv; ţine de modul de transmitere, de a comunica, 

asigurând expresivitatea vorbirii, prin tonalitate şi accent adecvat folosite; adaptarea emiţătorului la calitatea 

receptorilor, respectând partenerii de dialog, a principalelor reguli: să ştii să asculţi, să ştii să analizezi, să ştii 

să te exprimi şi să ştii să controlezi, să urmăreşti calitatea şi performanţa mesajului şi efectelor lui (J. Cl. Abric, 

2002). 

Competenţele de comunicare ale cadrului didactic sunt la fel de importante ca şi cunoaşterea în 

profunzime a conţinutului disciplinei pe care acesta o predă. În faţa unei mase de elevi cu profil individual de 

personalitate, cu stiluri diferite de învăţare, cu  puncte forte şi vulnerabilităţi, cu comportamente variate ce 

acoperă nevoi complexe, cu un management customizat al emoţiilor, profesorul de vocaţie va reuşi să genereze 

soluţii de învăţare creative, eficiente şi personalizate dacă va poseda un set de abilităţi de comunicare 

interpersonală ce îi va permite întâlnirea fericită cu fiecare dintre sutele de elevi ale claselor sale. 

Predarea eficientă este condiţionată în procent de 50% de informaţii şi cunoştinţe şi 50% competenţe 

de comunicare interpersonală.  

Este importantă utilizarea adecvată a limbajului corporal, a celui mai puternic instrument de 

comunicare al cadrului didactic. Congruenţa dintre gest/ton/postură/mimică şi cuvânt condiţionează 

autenticitatea mesajului ca întreg şi lasă urme adânci în mintea şi emoţiile elevului. În ceea ce priveşte 

modalităţile de disciplinare la nivelul întregii clase, s-a constatat că elevii consideră ideal un profesor care 

ridică tonul rar, în timp ce profesorii consideră că ridicarea tonului este o manieră în care profesorul ideal face 

frecvent faţă problemelor din clasă. Acest rezultat poate fi un indicator al măsurii în care elevii „idealizează” 

profesorul model, dar în acelaşi timp ridică ipoteza conform căreia cadrele didactice ar avea în fapt un 

repertoriu limitat de strategii de gestionare a abaterilor disciplinare minore care apar la nivelul întregii clase 

(clasa este gălăgioasă, neatenţia).   

De asemenea, simţul umorului „ţine” elevul activ şi interesat în sala de clasă şi contribuie la starea lui 

de bine. Studiile arată că atât adulţii, cât şi copiii învaţă mai mult, mai uşor şi mai eficient atunci cânt 

experimentează emoţii pozitive. Așadar, se impune şi evidenţierea includerii în program a unei componente 

ludice. Instrumentarul lingvistic (replici, glume, bancuri, pilde etc.) poate fi utilizat de către cadrul didactic în 

diferitele etape tensionate ale relaţionării cu clasa şi/sau elevi cu potenţial conflictual. Atât profesorii, cât şi 

părinţii şi elevii au evidenţiat eficienţa comunicării atunci când profesorul e relaxat, când ştie să facă o glumă, 

atmosfera creată, astfel, făcând procesul educaţional mai fluent, mai acceptabil.  

Metodele interactive de predare, utilizarea calculatorului, aducerea mediului virtual în spaţiul clasei, 

video-conferinţe, tehnici eficiente de evaluare – menţin interesul ridicat şi atenţia trează, facilitează transferul 

de informaţii în memoria de lungă durată şi modelează abilităţi şi comportamente.  

A ţine cont de particularităţile de vârstă ale copiilor şi adolescenţilor devine o condiţie absolut necesară 

unei comunicări eficiente şi în ultimă instanţă unei educaţii care să-şi atingă obiectivele. Este important să fim 

învăţaţi să interacţionăm cu copiii cu dificultăţi, cu deficit de atenţie sau hiperactivitate, sau cu alte probleme. 

Să se recunoască că aceşti copii există şi să ne înveţe cum să procedăm să comunicăm cu ei.  

Etapele unei comunicări eficiente sunt următoarele: conceperea ideii, codarea, transmiterea mesajului, 

receptarea, decodarea, ȋnţelegerea, feedback-ul.   

Adele Faber, Elaine Mazlish Lisa Nyberg și Rosalyn Anstine Templeton ȋn cartea Comunicarea 

eficientă cu copiii-Acasă şi la şcoală propun soluţii ingeniose pentru o comunicare eficientă ȋntre părinţi și 
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copii/cadre didactice și elevi pornind de la situaţii concrete pe care le descriu. Dintre acestea am ales spre 

exemplificare următoarele situaţii:  

I.Copiilor trebuie să li se recunoască sentimentele — acasă şi la şcoală  

Copilul: Din cauza câtorva greşeli din neatenţie, am luat numai şapte!  

Adultul: Nu te necăji. Ai să faci mai bine data viitoare. Ȋn loc de a nu lua în seamă sentimentele copilului, 

puteţi:  

1. Să identificaţi sentimentele copilului. „Pari tare dezamăgit. E normal să te superi atunci când ştii răspunsul, 

dar ţi se scade nota pentru nişte greşeli din neatenţie."  

2. Să recunoaşteţi sentimentele copilului printr-un sunet sau un cuvânt. „Oh" sau „Mmm" sau „Aha" sau „Aşa 

e."  

3. Să îi oferiţi copilului prin imaginaţie ceea ce nu-i puteţi oferi în realitate. „Ce grozav ar fi să ai un creion 

vrăjit, care să se oprească din scris atunci când eşti gata să greşeşti!"  

4. Să acceptaţi sentimentele, chiar şi atunci când puneţi capăt comportamentelor inacceptabile. „Vei fi la fel 

de furios din cauza notei, chiar dacă loveşti aşa cu piciorul în bancă! Nu e voie să faci aşa. Dar poţi, în schimb, 

să-mi spui mai mult despre ceea ce te necăjeşte. Sau poţi să-mi desenezi, dacă vrei. 

II. Să îi facem să coopereze — acasă şi la şcoală 

Adultul: Cine a făcut mizeria asta pe jos? Ȋn loc de chestionări şi critică, aplică următoarea formulă:  

1. Descrie problema. „Văd vopsea proaspătă pe tot parchetul."  

2. Oferă informaţii. „E mai uşor să ştergi vopseaua înainte să se usuce."  

3. Oferă o variantă. „Poţi s-o cureţi cu o cârpă udă sau cu im burete înmuiat în apă."  

4. Exprimă-te printr-un cuvânt sau un gest. „Vopseaua!"  

5. Descrie ceea ce simţi tu. „Nu-mi place să văd parchetul împroşcat cu vopsea."  

6. Aşterne pe hârtie. ATENŢIUNE! CĂTRE TOŢI ARTIŞTII: Vă rugăm să aveţi amabilitatea ca la plecarea 

din cameră să lăsaţi parchetul aşa cum l-aţi găsit. Cu mulţumiri. Conducerea  

7. Fii glumeţ (foloseşte altă voce sau alt accent). Cântă în stil country-westem: Ah, uite pe podea vopseaua. Ce 

păcat că s-a-ntâmplat! Adu cârpa şi găleata Să m-ajuţi să facem curaţi 

III. Alternative pentru pedeapsă — acasă şi la şcoală 

Copilul: Of! Nu ştiu să fac tâmpenia asta de ecuaţie!  

Adultul: Ţi-am spus de nenumărate ori să nu mai vorbeşti urât. Acum, ai să-ţi încasezi pedeapsa. Ȋn loc să 

ameninţi cu pedeapsa:  

1. Indică o soluţie utilă. „Ce supărat eşti! N-ar strica dacă ai încerca să îţi exprimi nemulţumirea fără să înjuri.  

2. Exprimă o dezaprobare fermă (fără să ataci firea persoanei). „Mă deranjează un limbaj de acest fel."  

3. Spune ce pretenţii ai. „Doresc să găseşti altă modalitate de a-mi arăta cât eşti de furios."  

4. Arată cum se pot face îmbunătăţiri. „Mi-ar plăcea să văd o listă cu câteva cuvinte ferme şi răspicate pe care 

le-ai putea folosi în locul celor rostite adineaori. Dacă ai nevoie de ajutor, foloseşte dicţionarul explicativ sau 

pe cel de sinonime.  

5. Oferă o opţiune. „Ori înjuri pentru tine, în gând, ori foloseşti cuvinte care să nu jignească pe nimeni." (Dar 

dacă totuşi copilul continuă să spună obscenităţi?)  

6. Lasă-l să simtă consecinţele purtării lui. „Atunci când aud cum vorbeşti, îmi piere orice chef să te mai ajut 

la matematică sau la orice altceva." 

IV. Rezolvarea problemelor — acasă şi la şcoală  

1. Ascultă care sunt sentimentele şi necesităţile copilului.  

Adultul: Pari foarte supărat pentru nota proastă de la teza la spaniolă. 

 Copilul: Păi, simt supărat! N-am ştiut decât 12 cuvinte din 20, şi am învăţat o oră aseară!  

2. Rezumă pimctul de vedere al copilului. Adultul: Pari destul de descurajat. Ai încercat să toceşti toate 

cuvintele noi, dar, pur şi simplu, nu ţi-au intrat în cap. 

 3. Exprimă-ţi sentimentele şi necesităţile. Adultul: Grija mea este că dacă nu reţii vocabularul de bază, ai să 

rămâi tot mai mult în urmă.  

4. Invită-l pe copil să analizeze situaţia împreună cu tine. Adultul: Mă întreb, dacă ne pimem mintea la 

contribuţie amândoi, crezi că putem găsi nişte metode noi şi mai eficiente de a învăţa?  
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5. Notează toate ideile, fără a le evalua. Copilul: Mă las de spaniolă. Adultul (scriind): Am notat. Altceva? 

Copilul: Poate că aş fi în stare...  

6. Hotărâţi împreună care idei nu vă plac, care vă plac şi cum plănuiţi să le puneţi în practică. Adultul: Ce-ai 

zice de ideea de a face nişte jetoane şi de a studia doar patru cuvinte în fiecare seară? Copilul: E în regulă. Dar 

în loc de jetoane, aş prefera să mă înregistrez pe bandă rostind cuvintele şi, pe urmă, să mă verific dacă le ştiu. 

V. Laude folositoare/reacţii constructive — acasă şi la şcoală  

Copilul: Ascultă poezia mea despre un tren. Spune-mi dacă e bună.  

Adultul: Excelentă! Eşti un mare poet. Ȋn loc să evaluezi, poţi:  

1. Descrie ceea ce vezi sau auzi. „Ai prins bine ritmul sacadat al roţilor de tren şi ai găsit soluţia pentru a face 

să rimeze «şine» cu «serpentine»."  

2. Descrie ce simţi. „Parcă mă simt într-un vagon, în timp ce trenul goneşte prin câmpie." Adultul: Uite câte 

greşeli de ortografie ai făcut! Dacă erai mai atent, nu se întâmpla aşa. In loc să critici, poţi:  

3. Să subliniezi ce trebuie făcut. „Poezia asta nu mai are nevoie decât de ortografierea corectă a cuvintelor 

«cambuză» şi «marfă», după care poţi s-o pui la gazeta de perete." 

VI. Cum să eliberezi un copil care s-a închistat într-un rol — acasă şi la şcoală  

Adultul: Nicole, îţi umblă gura ca o meliţă. Nu mai apucă nimeni să spună nimic din cauza ta. Ȋn loc de a 

eticheta un copil, mai bine: 

 1. Caută prilejul de a-i arăta copilului o nouă imagine despre el însuşi. „Ce putere de autocontrol! Deşi mai 

aveai multe de spus, ţi-ai dat seama că trebuie să aibă şi ceilalţi ocazia să vorbească."  

2. Pune-l pe copil într-o situaţie în care să se poată vedea singur altfel. „Nicole, aş vrea să conduci reuniunea 

(şcolară/familială) şi să ai grijă să îi vină rândul fiecăruia la cuvânt."  

3. Lasă-1 pe copil să audă întâmplător atunci când spui ceva pozitiv despre el. „Nicole are atâtea idei mimmate, 

încât îi vine greu să fie reţinută. Cu toate astea, am văzut că ştie s-o facă."  

4. Prezintă comportamentul pe care ţi-ar plăcea să-l vezi. „Oh, îmi pare rău, n-am vrut să te întrerup. Te rog, 

termină ce aveai de spus. Pot să-mi păstrez ideea."  

5. Reaminteşte-i copilului realizările lui anterioare. „Mi-aduc aminte de discuţia noastră despre pedeapsa 

capitală. Ai ascultat in tăcere, dar în momentul în care ţi-ai expus, în cele din urmă, concepţiile, câteva persoane 

şi-au schimbat atitudinea."  

6. Enunţă-ţi sentimentele şi/sau aşteptările. „Nicole, dacă mai aşteaptă şi alţii să ia cuvântul, aş vrea să îţi 

scurtezi comentariile." 

VII. Şedinţa ideală cu părinţii - Ȋn loc să începi cu ce e rău...  

1.Ȋncepe prin a descrie ceva bun. 

Profesorul: Mă bucură întrebările profunde ale lui Sam. 

Părintele: Lui Sam i-a plăcut lecţia dumitale despre rachete. Ȋn loc să subliniezi ce n-a făcut copilul... 

2. Descrie ce trebuie să facă acest copil. 

Profesorul: E nevoie ca Sam să recupereze tot ce nu a putut învăţa în săptămâna când a fost bolnav. Părintele: 

Cred că e copleşit. Probabil că nu i-ar strica un pic de ajutor din afară, astfel încât să îi ajungă din urmă pe 

ceilalţi. In loc să nu furnizezi informaţii...  

3. Ȋmpărtăşeşte informaţii pertinente.  

Părintele:Ȋnainte, se juca pe-afară atunci când ajungea acasă. Acum stă doar în faţa televizorului.  

Profesorul: L-am văzut căscând de multe ori în ultima vreme, la ore. In loc să vă daţi unul altuia sfaturi...  

4. Descrie ce metode au funcţionat acasă sau la şcoală.  

Părintele: De când a fost bolnav, mi se pare că învaţă mai bine dacă face o pauză la fiecare 15 sau 20 de minute.  

Profesorul: Am remarcat că are mai multă energie după recreaţie. în loc să te dai bătut în privinţa copilului... 

5. Elaboraţi un plan împreună.  

Profesorul: Am să îl rog pe un alt elev să îl ajute pe Sam la lecţiile la care a lipsit. Şi voi avea grijă să facă mai 

multe pauze. 

Părintele: Şi eu voi veghea să nu se mai uite atât de mult la televizor, să iasă la aer curat şi să facă mişcare. Ȋn 

loc să închei pe un ton negativ...  

6. Ȋncheie şedinţa cu un enunţ pozitiv, care să-i poată fi repetat copilului. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

826  

Autoarele, specialiste ȋn comunicare și ȋn educaţia copiilor, propun metode inteligente si pline de umor, 

completate de o serie de sfaturi punctuale, de benzi desenate amuzante, precum si de studii de caz din care se 

pot trage concluzii utile. Astfel, cei implicaţi ȋn procesul educării unui copil vor ȋnţelege mai bine diferenţa 

dintre cuvintele care stȃrnesc conflicte, și cele care construiesc un context pașnic, de cooperare. Se insistă pe 

evitarea cuvintelor care pun copilul ȋn imposibilitatea de a gȃndi, ȋnvăţȃnd să le folosească, ȋn mod eficient, pe 

cele care ȋi descătușează dorinţa firească de a ȋnvaţa pentru a avea o imagine de sine pozitivă, abilităţi puternice 

de comunicare, un simţ dezvoltat al empatiei, cu un caracter puternic și stăpȃn pe propriile emoţii. 

În concluzie, a comunica eficient inseamnă: 

• atunci cȃnd transmiţi informaţii − să ceri ceea ce dorești să ceri, − să spui „Nu” atunci cand 

nu dorești să faci/să spui ceva, − să exprimi ceea ce simţi, ȋn mod direct. Dar fără să aduci 

atingeri nici demnităţii tale și nici demnităţii celuilalt. 

• atunci cand recepţionezi informaţii: − să asculţi active, − să ceri/dai feedback, − să știi să 

formulezi ȋntrebări ȋnchise sau deschise ȋn funcţie de informaţiile transmise de celălalt, − să 

sumarizezi și să parafrazezi. 
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  „Învățăm să dăruim” 

 

Prof. Nistor Luize Lavinia 

Grădinița P.P. Nr.1/Piticot-Hunedoara 

 

„Când facem un bine cuiva dintr-o pornire într-adevăr adâncă și curată, nu numai că nu așteptăm 

recunoștință, dar ne vine parcă să mulțumim noi aceluia, că ne-a primit cu bucurie darul și binele” 

( Lucian Blaga) 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public  este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitare, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social si comunitar, și altele de tipul acesta. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine dorește poate fi 

voluntar. Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. Ceea 

ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă, fără 

a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce.  

Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai de stilul de abordare 

a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile individuale şi de grup ale preșcolarilor. 

Succesul educaţiei morale la vârsta preşcolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei munci stăruitoare, 

migăloase, desfăşurată cu pasiune şi responsabilitate atât de educatoare cât şi de părinţi. 

Pentru început, copiii vor fi învăţaţi să acţioneze în concordanţă cu cerinţele adulţilor, iar mai târziu, 

vor fi ajutaţi să înţeleagă de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei vor fi capabili să discearnă. 

Noi, cadrele didactice, avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori umane care să le 

permită o bună integrare în societate. 

Copilul învață încă de mic să îi ajute pe cei care au nevoie de sprijin, fără a se aștepta în schimb la 

beneficii materiale, mulțumirea sufletească fiind infinit mai mare decât orice bănuț pe care l-ar primi. 

Implicarea în activități de voluntariat vine ca o completare la ceea ce copilul dobândește de mic, având șansa 

să cunoască alți copii cu interese similare, ajutându-se reciproc să își perfecționeze abilitățile de relaționare 

socială și de comunicare.  

Un copil care se implică în astfel de activități învață să aprecieze lucrurile pe care le are și să se bucure 

chiar și de mărunțișuri. O astfel de campanie, care  

i-a învățat pe copii să dăruiască, în principal lucruri pe care nu le mai folosesc, dar care ar fi foarte utile altora, 

și să aducă o mică bucurie altor copii din medii sociale defavorizate, este campania „Dăruim din inimă!”. În 

cadrul campaniei naționale „Săptămâna fructelor și a legumelor”, copiii s-au implicat alături de părinți în 

activități de voluntariat. Astfel grădinița noastră a donat bătrânilor unui azil din oraș fructe și legume. Tot cu 

acest azil am avut multe acțiuni pe parcursul mai multor ani școlari, unde în cadrul proiectului „Învățăm să 

dăruim” copiii, alături de părinți și cadrele didactice au desfășurat numeroase activități de voluntariat cu ocazia 

diferitelor evenimente: Paștele, Crăciunul și alte ocazii. 

Implicarea într-o astfel de campanie este un bun început pentru ca, încă de la o vârstă fragedă, copilul 

să conștientizeze cât de important este să îi ajute pe alții și câte beneficii îi aduce voluntariatul, gândindu-se să 

îl introducă și printre activitățile sale de adolescent și mai târziu de om matur.  

În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activități care să le 

facă bine din punct de vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, participarea la concursuri, baluri mascate și diverse alte evenimente la care se pot face donații 

pot constitui ocazii prielnice prin care copiii și adolescenții să se acomodeze cu rolul de voluntar și ceea ce 
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implică acest rol. Spre exemplu, grădinița noastră, în parteneriat cu organizația Salvați Copiii, participă în mod 

constant la astfel de activități, ajutându-i pe copii să înțeleagă cât de important este să îți ajuți aproapele. 

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la 

creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul de vedere al 

educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, preșcolarii constatând că ceea 

ce învață la  grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; acțiunile dezvoltă la copii 

responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se creează legături la nivelul comunității; se stimulează 

gândirea critică; se educă percepția multiculturalității; se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile 

civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, dar, dacă li se oferă 

ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut în comunitate.  

Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm molipsitor, care poate antrena 

alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Grădinița are obligația de a lansa părinților invitația la cooperare, la implicare în educație, oferind șanse egale 

tuturor, adică: o bună informare, o strategie de consiliere a părinților inactivi initial, un program de sprijin 

alături de ședințe, întâlniri, ateliere de lucru în comun, fundații sau organizații non-profit ,etc.Toate acestea pot 

aduce alături, ca parteneri și voluntari, părinții. Astfel,putem spune că voluntariatul este o variantă de implicare 

productivă a familiei în activitățile grădiniței. Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în 

ceilalți, respectiv, lumea în mijlocul căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor 

într-un fel sau altul. Fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, căci putem să dăruim atât cât ne permitem și 

nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din 

timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim 

cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Posibilitățile de interacțiuni și voluntariat în spațiul educational pot fi multiple și variate. Iar dacă 

aplicăm o abordare pe termen lung, având perspectiva durabilității, putem observa că, desi vorbim de 

voluntariat-acțiune care nu urmărește un câștig, beneficiile sunt multiple:o grădiniță care investește voluntari 

în societate, va beneficia în viitor de un spațiu social mai bine dezvoltat și care îi va garanta condiții mai bune 

de desfășurare a actului educativ. Astfel, o societate care este partener în educație, va dispune mai târziu de 

generații responsabile și capabile de acțiune, de forță de muncă în raport cu cerințele și dezvoltarea socială. 

Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul, dar și 

naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne o activitate 

interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate 

ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun 

și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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Voluntar dintotdeauna! 

Filimon Andreea-Gabriela 

Facultatea de Psihologie și Științe ale Educației 

Voluntariatul este precum o îmbrățișare înainte de spectacole. Trăim vremuri în care suntem îngeri 

palizi, cu aripile arse și, de cele mai multe ori, vorbim despre noi înșine, dar foarte rar cu noi înșine. 

Voluntariatul devine dascălul prin care reușești să înveți cum să nu mai plutești în jurul neadevărului.  

 Am învățat că oamenii trec prin smoala durerii. Lumea se vorbește pe sine prin muncă și o adevărată 

panică, dar niciodată prin iubire. Și nu este nevoie de un război sau de o revoltă pentru a vedea împreună 

același răsărit sau apus. Prin voluntariat am învățat urmările groazei neajunsului. În aceste clipe, a spune „da” 

voluntariatului înseamnă a trăi frumos!  

 Voluntariatul a însemnat o confruntare! Astfel, aș dori să evidențiez cum societatea are nevoie de 

oameni informați, dar și de o învățare continuă. Am participat la o strângere de fonduri pentru copiii nevoiași. 

Am confecționat brățări, desene, fotografii, jucării, oamenii putând să le achiziționeze donând. Atunci am 

înțeles diferența dintre „a visa” și „a acționa”. „A visa” înseamnă a interioriza aceste mici părți ale unei lumi 

degradante, fără a te implica direct. Dar a acționa? A participa direct în schimbare.  

 Cum ar fi dacă nu doar am vedea, ci și am înțelege ce se întâmplă în jurul nostru?  

O altă întâmplare ar porni din „școlile problemă”, unde ne confruntăm frecvent cu bullying-ul, cu un 

comportament deviant. Prin voluntariat, putem ajuta elevii să se dezvolte, să înțeleagă cauzele și efectele 

comportamentelor și reacțiilor lor. Important ar fi să ne axăm pe ceea ce afectează elevii în ziua de astăzi. Într-

o zi, în urma unui training ținut despre motivație pentru nivelul clasei a VII-a, unei eleve i s-a furat penarul și 

obiectul a fost ascuns în ghiozdanul unui copil retras. Acesta nu avea prieteni și, din cauza faptului că nu era 

un elev eminent la învățătură, devenea cauza râsetelor în clasă, victima unui bullying emoțional.  

Ceea ce vezi de la distanță te poate atinge printr-un contact uimitor și, pe bună dreptate, chiar acest 

lucru s-a întâmplat. A urmat o serie de aplicații antibullying, o serie de exerciții prin care copiii să înțeleagă ce 

urmări pot fi în urma unei „violențe emoționale”. Alături de elevi, am reușit să contruim un tabel al cauzelor 

și efectelor: 

Cauze Urmări 

- Lipsa de iubire 

- Competiția 

- Nu știm cum să reacționăm în cazul unui 

conflict 

- Nu știm să ne exprimăm emoțiile 

- Cum trebuie să-mi gestionez furia? 

- Retragere 

- Abandon școlar 

- Anxietate, nesiguranță 

 

 

 

 Putem înțelege că dezvoltarea personală este un lucru important pentru educație, fiind punctul de 

plecare spre a atinge potențialul unui elev. Când vorbim despre bullying ne gândim la coeziunea clasei de 

elevi, iar voluntariatul unește. Astfel, am înțeles unghiurile competiței între mine și ceilalți, plus o competiție 

doar cu mine. Însă, voluntariatul impune depășirea limitelor. De exemplu, Maria Montessori consideră că mâna 

este un „organ al minții”, un instrument al inteligenței intrapersonale și interpersonale, iar învățarea provine 

din implicare (Montessori, M., 2013).  

 În voluntariat nu există limită în ceea ce privește timpul, obstacolele nu sunt înlăturate, ci ești ajutat să 

le depășești. În final, acest ajutor dezvoltă voința de a descoperi într-un mod propriu cum să oferi ajutor, 

intervenind autodisciplina și autoeducarea. Omul devine doctor și nu se vindecă doar pe sine, ci și societatea 

în tendința spre decădere.  
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 Mereu ne-am confruntat cu întrebări care generează confuzie, deși răspunsurile ar trebui să fie simple: 

„Cine sunt?”, „Care este scopul a tot ceea ce reușesc să fac?”. O altă provocare provenită din partea societății 

este găsirea unui echilibru între dezvoltarea personală și socială. Accesul la educație ar trebui să atingă cote 

înalte. Dar cum se poate asigura accesul la o educație relevantă atât pentru formarea competențelor căutate de 

angajatori, cât și pentru nevoile societății?  

 Educația nu  înseamnă doar integrarea într-un sistem formal, ci o formare continuă și în ramura 

educației nonformale. Succesul nu este dat doar de memorarea și adaptarea informațiilor. El necesită o abordare 

de construcție în afara sferei disciplinare (Montessori, M., 1959).  
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ÎNVĂȚAREA ONLINE-PROVOCĂRI 

 

BOBOREL MARIA ANTOANETA 

Școala Gimnazială „Elena Farago” Craiova 

 

Școala online a reprezentat și reprezintă, în continuare, o provocare pentru toți cei implicați în procesul 

educațional, atât la nivel de macrosistem, cât și de microsistem. Trecerea de la formula „față în față” la 

modalitatea „online” de livrare a educației, a presupus o pliere pe cerințele impuse de urgență, dar și o„cotitură” 

didactică și de paradigmă. 

În lipsa unei infrastructuri tehnologice decente, fără abilitare consistentă în zona competențelor digitale 

ale profesorilor, fără acces gratuit la platforme online, cu resurse didactice digitale și multimedia precare, 

cadrele didactice au fost nevoite să identifice rapid soluții pentru a asigura tuturor copiilor acces la o educație 

de calitate. 

Cei mai buni prieteni au devenit platformele educaționale online și platformele de streaming, modalitățile 

cele mai potrivite pentru continuarea procesului educațional în acest context sensibil. A existat o explozie de 

experiențe didactice la distanță, soluții ad-hoc, dar și profesioniste, eclectisme operaționale, dar și viziuni 

unitare. 

Perioada aprilie – iunie a fost destul de greu de gestionat atât din pricina lipsei de experiență a dascălilor 

în ceea ce privește modul de predare online, cât și din pricina lipsei device-urilor necesare. Din septembrie, 

însă, situația este vizibil îmbunătățită. Cadrele didactice au avut timp să se perfecționeze în domeniul utilizării 

platformelor și aplicațiilor informatice, iar autoritățile publice și ONG-urile au reușit să acopere, în mare parte, 

necesarul de dispozitive digitale. 

Școala online presupune o reorganizare completă a modului în care se abordează actul didactic, pornind 

de la metode și tehnici de predare, procedee de lucru, dozajul diferit al timpului și terminând cu materialele și 

mijloacele didactice utilizate. Monitorizarea învățării se realizează într-un alt mod acum, câteodată chiar foarte 

greu. Lipsa unui dialog autentic cu clasa, imposibilitatea urmăririi modului în care elevii își iau notițe, dificila 

administrare a probelor de evaluare reprezintă aspecte care trebuie regândite și îmbunătățite. 

Pregătirea pentru lecție, adaptarea mesajelor și conținuturilor în dependență de vârstă, selectarea 

instrumentelor potrivite pentru clase, colaborarea cu părinții, pregătirea și încurajarea copiilor pentru o altfel 

de lecție, toate acestea necesită timp, răbdare și devotament din partea profesorilor. 

Resurse digitale, tutoriale, webinare pentru cadre didatice, împărtășiri de experiențe, sugestii, sfaturi, toate 

sunt binevenite și de un mare ajutor. Și este nemaipomenit de frumos și merită toate laudele faptul că profesorii 

noștri, cu mult curaj, calm, bunăvoință și, cel mai impresionant, în termene foarte scurte, se adaptează noilor 

condiții și încearcă să le reușească pe toate. 

Astfel, accesul la Internet al profesorilor și elevilor este vital pentru a ține mâna pe puls și a asigura copiilor 

dreptul la educație. Vitală este și implicarea părinților care au rolul de a facilita dialogul dintre copil și profesor, 

dat fiind faptul că un dialog „altfel” nu a fost practicat până acum sau a fost practicat doar cu unii profesori 

sau doar în unele instituții de învățământ. 

Rolul părintelui ca partener al cadrului didactic, în situația mutării școlii în noul sistem, este unul extrem 

de important. Părintele este unul dintre factorii care trebuie să gestioneze activitatea de acasă și să se asigure 

atât de funcționarea fizică a sistemului informatic, de frecventarea cursurilor de către elev, cât și de motivarea 

și implicarea acestuia în actul de învățare. De asemenea, părintele deține rolul de suport emoțional pentru 

stările specifice acestei perioade restrictive. Trebuie să empatizeze cu copilul, să discute cu el, oferind multe 

explicații despre situația actuală și să susțină cauza educației și a învățării, chiar și în aceste condiții dificile. 

Consumul de resurse personale- energia, concentrarea atenției- depinde foarte mult de modul în care este 

organizat învățământul la distanță, de calitatea actului educațional și de implicarea profesorilor, a elevilor și a 

părinților în gestionarea aspectelor didactice și a celor afective. De asemenea, sunt foarte importante acceptarea 

acestui sistem de învățare și acordarea unei atenții sporite, așa cum i se acordă școlii ,,față în față”. 

Cu toate că interesul tuturor actorilor educaționali este foarte vizibil , procesul de instruire își pierde, din 

punctul meu de vedere, din calitate și din consistență. Există, conform studiilor efectuate de specialiști, 
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probleme legate de nivelul scăzut al rezultatelor școlare, dar sunt convinsă că noile experiențe prin care trecem 

cu toții vor reprezenta puncte de plecare pentru găsirea unor soluții eficiente de reglare a procesului de 

învățămant. 

Oportunitățile de învățare online și utilizarea resurselor educaționale deschise și a altor tehnologii pot 

reduce costurile asociate cu materialele necesare instruirii şi permit utilizarea mai eficientă a timpului 

profesorului. Astăzi, putem vorbi despre o învățare combinată care îmbină oportunitățile de învățare față în 

față cu oportunitățile de învățare online. Gradul în care are loc învățarea online și modul în care este integrată 

în curriculum pot varia în funcție de școli. Strategia de combinare a învățării online cu instruirea școlară faţă 

în faţă este utilă pentru a adapta diversele stiluri de învățare ale cursanţilor şi pentru a le permite fiecărui cursant 

să studieze în ritmul propriu. 

 

Avantajele și dezavantajele utilizării platformelor eLearning  

Platformele de e-learning permit două moduri de învăţare: 

• sincronă, în care instructorul controlează lecţia în întregime, creând, coordonând, adaptând şi 

monitorizând mediul educaţional 

• asincronă, ceea ce implică studiu în ritmul personal al cursanţilor, proiecte de colaborare şi învăţare la 

distanţă. 

 

 Platformele eLearning au o serie de avantaje, precum: 

• Accesul la cunoștințe, în orice moment și din orice locație 

• Centrare pe elev/participant 

• Elevii pot colabora și învăța împreună 

•Favorizează creativitatea și descoperirea de noi interpretări 

• Permite accesul la noile competențe cerute de viața modernă 

• Profesorul se poate adresa unui număr mult mai mare de elevi decât în învățământul tradițional 

• Materialele pot fi personalizate 

• Posibilitatea modificării informației difuzate 

• Accesibilitate, comfort, flexibilitate 

•Interacțiunea cu profesorul este liberă, fără constrângeri 

• Elevul poate învăța în ritmul lui propriu 

• Elevul poate beneficia de feedback rapid și permanent 

 

Dintre dezavantajele create de instruirea online amintim: 

• Pregătirea unui curs online este mai costisitoare decât pregătirea unui curs tradițional 

• Lipsa unor resurse tehnologice performante și a unor conexiuni optime la rețea, de joasă performanță în 

ceea ce privește sunetul, imaginile și anumite grafice 

• Apar unele probleme legate de contactul face-to-face, esențial de multe ori pentru socializare 

• Nu orice curs poate fi livrat prin intermediul platformelor eLearning 

• Necesitatea experienței elevilor în domeniul calculatoarelor 

• Elevii trebuie să fie extrem de motivați pentru a participa la cursurile online 

Observând numărul mult mai mare de avantaje decât al dezavantajelor, putem spune că utilizarea 

platformelor eLearning 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. Este 

indicată o îmbinare între metodele clasice de învățare și evaluare și a celor eLearning pentru a obține 

performanțe în ceea ce privește dezvoltarea competențelor elevilor. 

Resursele online permit revoluționarea sistemului educațional, nu numai pentru că sunt convenabile și 

accesibile, ci pentru că permit ca întregul proces de predare și învățare să devină mai mai interesant și adaptat 

elevului digital. Astfel, se realizează o personalizare a învățării. Astăzi, elevii şi profesorii beneficiază de 

resurse online gratuite și resurse online plătite. Fiecare elev preferă resurse diferite în funcție de subiectele de 

interes și de stilul de învățare. Profesorii şi elevii doresc instrumente de bună calitate care să fie gratuite. Pentru 
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a ajuta colegii să găsească cele mai bune resurse online care să le ușureze viața, prezint o listă de mai multe 

link-uri utile care oferă ceea ce au nevoie pentru o lecţie bună. 

S-au putut expune câteva idei, însă cu toții știm că internetul este foarte util în învățare, atât a celor mici, 

cât și a celor mari. Pentru cei mici tehnologia este atractivă, iar pentru cei mari trebuie să existe o motivație 

puternică pentru a o utiliza în mod eficient. 

Pot fi numite situații limită cazurile în care o persoană este într-un anumit context în care nu poate avea 

acces la internet sau nu își permite acest lucru. Din acest motiv, se poate întamplă să piardă o anumită 

informație care îi era utilă în acel moment dar pe care nu o poate accesa pe loc. Aceste situații de criză chiar 

nu pot fi controlate. 
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 IMPACTUL PROIECTELOR ȘI PARTENERIATELOR EDUCAȚIONALE ȘCOLARE 

 

BOBOREL IULIANA MARINELA 

Grădinița cu Program Prelungit „Tudor Vladimirescu” Craiova 

 

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. 

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. 

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) 

Constantin Cucoş clasifică diferitele tipuri de parteneriat educaţional după criterii precum: 

• domeniul de colaborare în scopul : finanţării derulării unor proiecte; realizării unor proiecte comune 

de dezvoltare instituţională; dezvoltării unor proiecte comune didactice; cercetării; desfășurării de activităţile 

de formare profesională; organizării de manifestări ştiinţifice şi publicarea produselor; iniţierii, derulării și 

evaluării unor programe internaţionale. 

• scopul şi obiectivele urmărite: parteneriate de reprezentare (federaţii, uniuni, consilii, alianţe, coaliţii) 

ți parteneriate operaţionale cu proiecte concrete ca motiv al asocierii. 

• durata de desfăşurare - parteneriate pe termen scurt, mediu și lung. 

• forma de finanţare - cu finanţare integrală, parţială, fără finanţare, cu autofinanţare. 

• tipul unității de învăţământ : agent economic, instituţii şi organisme guvernamentale centrale/locale; 

instituţii nonguvernamentale. (Cucoș, 2009) 

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. Aceste activităţi sunt apreciate de către copii şi factorii educaţionali în măsura 

în care: 

o urmăresc lărgirea şi adâncirea influenţelor exercitate în procesul de învăţământ ; 

o valorifică şi dezvolă interesele şi aptitudinile celor supuși actului educațional; 

o organizează timpul liber într-o manieră plăcută, relaxantă; 
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o formele de organizare ale acestor activităţi au caracter recreativ, dar urmăresc un scop 

educativ; 

o au un efect pozitiv pentru munca desfasurată în grup, creează un sentiment de siguranţă şi 

încredere. 

Putem menţiona în acest sens o serie de efectele majore pe care le produc proiectele educative,: 

✓ 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. 

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. 

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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 Formarea personalităţii umane, ca proces complex de devenire şi formare, nu se poate realiza decât 

strâns legată de activitatea de educaţie şi învăţare. Ştiinţa este preocupată de evoluţia personalităţii umane, de 

dimensiunea individuală şi  socială a învăţării, de condiţiile în care se produce învăţarea şi căile de optimizare 

a învăţării. 

 Activitatea de învăţare se circumscrie procesului de formare şi dezvoltare a personalităţii pe baza  

interacţiunilor omului cu mediul, ceea ce implică în acelaşi timp, interacţiune şi complementaritate între 

pedagogic şi psihologic. 

 Învăţarea şcolară, ca formă de învăţare specific umană, se defineşte ca activitate sistematică, 

organizată, instituţionalizată, specifică tinerei generaţii şi orientată spre asimilarea de cunoştinţe şi formarea 

structurilor psihice şi de personalitate. Acest proces vizează obiective precise şi implică proiectare, anticipare, 

dirijare, control şi decizie.  

 Cercetările întreprinse în privinţa identificării factorilor ce explică nivelul rezultatelor şcolare au 

condus la determinarea capacităţii de învăţare a elevilor ca fiind un ansamblu de însuşiri individuale ca : nivel 

de dezvoltare intelectuală, interes şi motivaţie pentru activitatea şcolară, stare de sănătate, capacitatea de efort. 

Conceptul de maturitate şcolară arată faptul că rezultatele şcolare nu sunt dependente doar de aptitudinile 

elevului ci reprezintă,”eficienţa şcolară” a acestora, condiţionată de interese, motivaţie, perseverenţă, 

stabilitate emoţională şi atitudinea elevului faţă de învăţare. 

 Pornind de la constatarea că unii elevi învaţă mai repede şi alţii mai lent, B.Bloom şi John Carrol au 

considerat că se pot obţine rezultate mai bune de la cei din urmă dacă li se acordă un timp de învăţare mai 

îndelungat, atât cât au nevoie. Şi alţi cercetători au fost de părere că orice elev poate asimila conţinuturi dacă 

se utilizează căile adecvate pentru acest lucru. 

 Din această perspectivă, pentru a avea succes şcolar, nu este suficient ca să stabilim dacă  un elev 

obţine rezultatele vizate la şcoală, trebuie să găsim mijloacele şi metodele potrivite în acest scop. 

Putem defini conceptul de succes şcolar prin raportare la totalitatea rezultatelor elevilor, atât în ce 

priveşte nivelul de pregătire ştiinţifică ( acumularea cunoştinţelor şi formarea abilităţilor de aplicare a lor) cât 

şi dezvoltarea capacităţii intelectuale, formarea unor trăsături de personalitate, a interesului şi motivaţiei faţă 

de învăţătură, a capacităţii de a se instrui, de a deveni. Succesul şcolar - concretizat în  rezultatele elevilor – 

reprezintă o realitate şcolară complexă ce include: cunoştinţe, capacităţi intelectuale formate, abilităţi de 

aplicare a cunoştinţelor, trăsături non – cognitive de personalitate; în acelaşi timp, succesul  şcolar înglobează 

şi reuşita elevilor în activitatea postşcolară.  

Succesul şcolar – ca performanţă echivalentă cu atingerea obiectivelor propuse – se distinge de 

progresul şcolar – ce exprimă aprecierea rezultatelor obţinute şi a evoluţiei situaţiei la învăţătură ale elevului 

prin raportarea acestora la performanţele anterioare.  

Astfel, un elev este posibil să nu atingă parametrii obiectivelor stabilite chiar dacă în plan personal, 

înregistrează progrese. În acelaşi timp, progresul şcolar corelat cu succesul nu implică un nivel limită de 

performanţă şcolară ci are un caracter de proces, se află în continuă devenire, ceea ce înseamnă că rezultatele 

obţinute de un elev se raportează atât la obiectivele stabilite cât şi la posibilităţile proprii. De aici reiese 

necesitatea conceperii programului şcolar la capacităţile elevilor. 

Insuccesul şcolar – văzut ca incapacitate a elevului de a progresa în ritmul colegilor, de a obţine un 

randament în conformitate cu obiectivele stabilite – se sancţionează în mod obişnuit prin repetarea clasei, ceea 

ce constituie o problemă psihopedagogică importantă, deoarece reflectă adaptarea limitată a sistemului de 

învăţământ, a acţiunilor educative, la particularităţile psihice ale elevului fapt ce condiţionează reuşita şcolară 

(făcând-o dependentă de capacitatea elevului de a răspunde cerinţelor şi condiţiilor impuse de şcoală). 
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Pedagogia contemporană se confruntă cu două poziţii divergente: unii pedagogi susţin oportunitatea 

repetării clasei, alţii, eliminarea acesteia prin promovarea tuturor elevilor, independent de nivelul 

performanţelor lor. 

 

Factorii care influenţează reuşita şcolară 

 Funcţionarea în bune condiţii a activităţii şcolare este determinată de interacţiunea complexă a 

numeroşi factori iar calitatea procesului didactic este reprezentată de calitatea acţiunii acestor factori. În 

consecinţă, reuşita sau nereuşita se pot explica prin natura şi acţiunea factorilor implicaţi în organizarea şi 

desfăşurarea activităţii didactice. 

Factorii pot fi: interni ( care privesc condiţia biopsihică a subiecţilor) şi externi ( ce se referă la cadrul 

de desfăşurare a activităţii de instruire – învăţare). 

Factorii interni se constituie ca elemente definitorii ale capacităţii de învăţare şi cuprind determinanţi 

biologici ( particularităţi de vârstă, starea sănătăţii, potenţial de muncă ), precum  şi  însuşiri psihice,  cognitive  

şi  

non – cognitive, referitoare la nivelul de dezvoltare intelectuală, aptitudini, interese, aspiraţii, atitudini. 

 Factorii externi se pot defini prin intermediul aspectelor psihopedagogice care privesc organizarea şi 

desfăşurarea procesului de învăţământ ( concordanţa dintre conţinut şi capacitatea de asimilare a elevilor, 

metodologia aplicată, nivelul de pregătire al profesorului), aspecte care ar putea fi incluse şi în categoria 

factorilor interni, datorită incidenţei asupra actului didactic. De mare importanţă sunt factorii externi care 

influenţează nivelul randamentului activităţii şcolare şi anume: condiţiile de mediu familial,  socio–cultural, 

calitatea materialelor didactice, a resurselor materiale din şcoală, condiţia estetică a mediului şcolar. Chiar 

dacă aceşti factori au un impact major asupra întregii perioade şcolare, în primii ani ai vieţii copilului s-a 

demonstrat că influenţează în mod decisiv evoluţia psihică a copilului. 

 Cu privire la rolul îndeplinit de ansamblul de factori interni şi externi în sensul influenţării reuşitei 

şcolare, se poate sublinia că: 

- reuşita şcolară este rezultatul ansamblului factorilor, cu menţiunea că fiecare factor are o 

contribuţie variabilă, în funcţie de natură şi de relaţiile funcţionale dintre aceştia; 

- factorii interacţionează, fiecare din ei având, în unele cazuri, un rol complementar faţă de ceilalţi; 

- este greu de stabilit contribuţia  specifică a fiecărui factor, chiar dacă se încearcă prin intermediul 

unor cercetări stabilirea dimensiunii rolului fiecărei categorii ( unii autori apreciază că inegalitatea 

rezultatelor ar fi dependentă de factorii extraşcolari, în special organizarea şi pregătirea procesului 

didactic); 

- influenţa factorilor poate fi modificată ( şi factorii în sine sunt modificabili : factorii externi se pot 

modifica prin măsurile întreprinse pentru ameliorare iar cei interni se modelează datorită influenţei 

factorilor externi, în special a acţiunii educative). 

Prin urmare,  principiul metodologic potrivit căruia factorii externi acţionează prin intermediul 

condiţiilor interne poate explica starea de reuşită sau nereuşită şcolară. De aici decurge şi concluzia că însuşirile 

psihice ale elevilor implicate în performanţele şcolare, pot fi îmbunătăţite eficientizarea acţiunii factorilor 

externi ( mai ales organizarea educaţiei). 

 

   Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare 

În scopul sprijinirii copiilor în formarea personalităţii, o importantă contribuţie o are munca educatoarei 

începând  de la vârste mici. Ea poate ajuta copiii să se dezvolte în ritmul propriu, să – şi fixeze scopuri, să 

realizeze ceea ce şi – au propus pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

Întrecerile, jocul, concursurile, sunt câteva dintre modalităţile de lucru cu preşcolarii ce contribuie la 

formarea comportamentelor adecvate vârstei dar şi la dezvoltarea unei imagini de sine corecte, a încrederii în 

propriile forţe şi capacităţi, a motivaţiei pentru învăţare. 

Prin intermediul întrecerilor sportive, se dezvoltă încrederea în sine, în forţele proprii, încrederea vor 

rezolva sarcinile şi pot câştiga dacă îşi doresc acest lucru. Recompensele oferite au rolul de a dezvolta motivaţia 

câştigului, deci educatoarea trebuie să le aleagă cu grijă, cunoscând preferinţele majorităţii copiilor. 
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Jocul, cu toate formele lui, este considerat de preşcolari o recompensă. Dacă acesta se desfăşoară pe 

echipe, copiii vor dori întotdeauna să facă parte din echipa câştigătoare, să fie primii. Este suficient să fie scoşi 

în faţa clasei şi să fie felicitaţi pentru succesul obţinut prin aprecieri verbale, aplauze. 

 Din acest motiv educatoarea are în vedere să sublinieze în finalul jocului că toţi copiii sunt câştigători, 

dar pe primul loc se află acela care a rezolvat cel mai bine cerinţele date. Orice recompensă, cât de neînsemnată 

pentru adulţi, este pentru preşcolari un motiv de mândrie, constituind în acelaşi timp o modalitate prin care se 

dezvoltă motivaţia pentru învăţare. Copiii vor dori să înveţe mai bine, să cunoască mai multe despre temele 

propuse, pentru a fi recompensaţi, felicitaţi în faţa clasei. 

Concursurile între copiii de aceeaşi vârstă, între grupe sau grădiniţe, stimulează în cea mai mare măsură 

dorinţa de a fi primii, voinţa de a fi câştigători. Atunci când primesc diplomele, aceştia se mândresc în faţa 

celorlalţi preşcolari, stârnind la aceştia dorinţa de a participa şi ei şi de a câştiga premii în cadrul concursurilor. 

Prin urmare, motivaţia pentru învăţare se dezvoltă de la cele mai mici vârste, mai întâi prin aprecierile 

verbale ale educatoarei asupra activităţii la clasă, apoi prin întreceri, jocuri, concursuri, toate acestea organizate 

cu scopul de a verifica capacităţi şi comportamente dobândite pe parcursul procesului educativ. 

O condiţie a asigurării reuşitei şcolare ar fi continuitatea autentică între grădiniţă şi şcoală. Totuşi sunt 

numeroase distorsiuni în ce priveşte funcţionalitatea legăturii, care pot constitui surse de inadaptare a copilului. 

 Unele activităţi ce par un lucru firesc pentru copii din grădiniţă, la şcoală îşi modifică aspectul, 

devenind acţiuni programate, de muncă sistematică ce parcurg paşi specifici asimilării cunoştinţelor. Astfel că 

pregătirea copilului în scopul adaptării la cerinţele şcolii vizează structurarea întregii sale personalităţi, 

îndeosebi: dezvoltarea fizică şi senzorială( adecvată cerinţelor activităţii de scriere); intelectual – cognitivă; 

afectiv – motivaţională; psiho – socială; a trăsăturilor de  voinţă. 

Un rol deosebit de important în sensul îmbunătăţirii rezultatelor şcolare îl constituie promovarea unei 

relaţii  educator – elevi, bazată pe încrederea în posibilităţile acestora, stimulare şi cooperare. 

În concluzie, succesul are un rol mobilizator, conduce la dorinţa de a învăţa şi de a obţine rezultate  

bune, pe când insuccesul , dacă este întărit şi de aprecierile educatorului, poate descuraja, ducând la lipsa de 

interes faţă de actul educativ. 
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ROLUL UNIVERSITĂŢII ÎN REALIZAREA ÎNVĂŢĂMÂNTULUI CENTRAT PE STUDENT 

 

GRIGORE FLORIN IONUȚ 

Universitatea din Craiova 

 

Conceptul de Învăţământ Centrat pe Student a apărut pentru prima dată în lucrările lui F. H. Hayward 

încă din anul 1905. Ulterior, conceptul a fost dezvoltat de John Dewey în anul 1956. Carl Rogers a fost asociat 

apoi cu extinderea acestei abordări într-o teorie a educaţiei în anii 1980. De asemenea, această abordare a 

învăţării a fost asociată cu opera lui Piaget (învăţare dezvoltaţională) şi cea a lui Malcolm Knowles (învăţare 

auto-dirijată).  

Învăţământul Centrat pe Student este bazat pe constructivism, ca şi teorie a învăţării, fiind clădit pe 

ideea că cei care învaţă trebuie să construiască şi reconstruiască cunoştinţele pentru a învăţa în mod eficient. 

Se consideră de asenenea că învăţarea este mai eficientă atunci când este parte a unei activităţi, cel care învaţă 

experimentând şi construind concepte şi obiecte. Învăţământul Centrat pe Student este înrudit învăţării 

transformative, care contemplă un proces de schimbare calitativă în interiorul celor care învaţă, precum un 

proces continuu al transformării, care se concentrează pe întărirea şi creşterea puterii de învăţare a studentului, 

dezvoltând abilitatea lor critică. 

Alături de cadrul didactic şi de student, un rol deosebit de important, în realizarea învăţământului 

centrat pe student îi revine instituţiei de învăţământ superior, aceasta făcând practic posibilă, interacţiunea 

optimă între cei doi agenţi educativi. În vederea asigurării interacţiunii optime dintre profesor şi student în 

mediul universitar, şi implicit în vederea asigurării învăţământului centrat pe student, universitatea trebuie să 

creeze condiţiile necesare şi să pună la dispoziţie o dotare materială, resurse, programe şi servicii adecvate 

unui învăţământ modern, axat pe relaţionare, pe nevoile şi pe implicarea studentului, pe mijloace de 

învăţământ, strategii, tehnici şi metode moderne de predare – învăţare –evaluare. Aceasta presupune ca 

instituţia de învăţământ superior să ofere: 

 

Baza materială: 

• spaţii de învăţământ şi cercetare (săli de curs şi seminar, laboratoare didactice, centre de cercetare), 

care dispun de dotări şi echipamente tehnice moderne; 

• spaţii pentru activităţi sociale, culturale sau sportive în concordanţă cu necesităţile studenţilor; 

• centru de consiliere şi orientare a studenţilor în carieră;  

• bibliotecă care să acopere necesarul de resurse bibliografice şi totodată necesarul de locuri la sala de 

lectură; 

• spaţii pentru studiul individual al studenţilor. 

 

Resurse umane: 

• personal didactic calificat şi competent pentru desfăşurarea eficace a procesului instructiv-educativ; 

• personal calificat pentru activitatea de consiliere şi orientare a studenţilor în carieră (psihopedagogi şi 

specialişti ai domeniului, care pot orienta studenţii în cunoştinţă de cauză, privind specificul, cerinţele şi 

oportunităţile domeniului) [Singer, Sarivan, Novak, Bercu, Velea, 2006]; 

• preocupare instituţională pentru perfecţionarea personalului didactic din universitate; 

• asigurarea evaluării personalului didactic de către studenţi, prin instrumente de evaluare special 

construite de universitate, în acest sens; 

• personal administrativ calificat şi competent, flexibil, orientat spre relaţii cu publicul, cu competenţe de 

comunicare, relaţionare şi managementul conflictului. 
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Programe de studii: 

• structură de învăţământ mai scurtă şi mai flexibilă, cu discipline opţionale şi facultative, în care studentul 

să poată participa la conturarea propriului traseu academic; 

• realizarea unor programe de învăţământ racordate continuu, la nevoile societăţii şi ale pieţei muncii, 

pentru a le asigura absolvenţilor competenţele solicitate de acestea; 

• proiectarea ofertei de formare a universităţii cu implicarea angajatorilor şi a partenerilor sociali; 

• asigurarea obţinerii unui feedback continuu, de la firmele cu care colaborează universitatea, referitor la 

adecvarea programelor de studii la cerinţele pieţei muncii; 

• adoptarea şi aplicarea Sistemului European de Credite Transferabile, în proiectarea programelor de studii, 

el însuşi un sistem centrat pe student, bazat pe volumul de muncă al studentului, necesar pentru a atinge 

obiectivele unui program de studiu şi pentru a permite mobilitatea universitară şi integrarea pe piaţa 

europeană a muncii; 

• oferirea de programe de studii care să asigure studenţilor o flexibilitate mai mare în alegerea materiilor 

şi a ordinii lor, pe parcursul traseului instructiv-educativ, în vederea diferenţierii parcursurilor de formare; 

• structurarea planurilor de învăţământ atât pe componenta obligatorie cât şi pe componenta opţională; 

opţionalitatea trebuie să devină semnificativă şi să permită alternative de pregătire academică [Singer, 

Sarivan, Novak, Bercu, Velea, 2006]; 

• corelarea syllabus-urilor disciplinelor cu programele de la facultăţi cu specializări asemănătoare de la 

cele mai prestigioase universităţi din Europa, în aşa fel încât, între programele de studiu şi diplomele emise 

să existe o corelare cu cerinţele calificării universitare; 

• integrarea examinării în proiectarea predării şi învăţării, pe cursuri şi programe de studiu; 

• crearea unor mecanisme care să asigure alegerea de către student a unor trasee diferite, dar echivalente 

din perspectiva creditării şi a formării competenţelor formate de specializare; 

• construirea unor instrumente prin care studenţii evaluează periodic programele de studii oferite de 

universitate. 

 

Proces de învăţământ: 

• adoptarea unei noi viziuni, la nivel de universitate, referitoare la procesul de predare-învăţare-evaluare, 

în care, studentul devine subiect activ şi contribuie, prin acţiune, la propria sa cunoaştere, formare şi 

dezvoltare, iar profesorul îşi deplasează accentul de pe rolul de furnizor de informaţii pe rolurile de 

organizator şi conducător, de consilier şi orientator, de creator de situaţii de învăţare şi de evaluator şi 

terapeut al actului educaţional;  

• preocupare faţă de pregătirea practică a studenţilor şi stabilirea de acorduri între universitate şi diverse 

firme, pentru efectuarea practicii de specialitate de către studenţi; 

• preocupare instituţională pentru implicarea studenţilor în activitatea de cercetare, alături de cadrele 

didactice din universitate; 

• asigurarea la nivel de universitate, a transparenţei cerinţelor procesului de evaluare, prin comunicarea 

din timp a acestora, studenţilor sau chiar prin stabilirea de comun acord a acestora cu studenţii. Servicii 

oferite studenţilor: 

• servicii de informare, consiliere şi orientare a studenţilor, în vederea alegerii propriului traseu educativ, 

precum şi în vederea inserţiei lor pe piaţa muncii, şi servicii privitoare la soluţionarea altor aspecte ale 

vieţii şi activităţii în campus a studenţilor (medicale, sociale etc.); 

• asigurarea sistemului de tutoriere a studenţilor în universitate; 

• elaborarea unui Ghid de studii pentru proprii studenţi, care să cuprindă un pachet informaţional util 

acestora: planurile de studii, regulamentele importante pe care studentul trebuie să le cunoască, contractul 

de studii etc. 

Pentru ca universitatea să contribuie realmente, la relizarea învăţământului centrat pe student, toate 

aceste aspecte trebuie prevăzute de către conducerea universităţii, după caz, în regulamentele, strategiile 

şi documentele instituţiei referitoare la: funcţionarea internă; organizarea şi desfăşurarea procesului de 
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învăţământ la ciclul de studii de licenţă, de master, de doctorat; iniţierea, aprobarea, monitorizarea şi 

evaluarea periodică a programelor de studiu; evaluarea periodică a calităţii corpului profesoral; activitatea 

de cercetare ştiinţifică; programe de studiu; resurse de învăţare şi servicii studenţeşti etc. 

Deşi sunt multe aspectele identificate pânǎ în prezent, cu privire la ceea ce reprezintă şi ceea ce 

presupune învăţământul centrat pe student, punerea în practică a acestuia în mediul academic, continuǎ sǎ 

rǎmânǎ o provocare, atât pentru cadrul didactic cât şi pentru student şi universitate. Eficienţa şi eficacitatea 

învăţământului centrat pe student este însă posibilă, numai în cazul în care, acesta nu rămâne constant ci 

este mereu refăcut în praxis, refacere dictată continuu de cei doi poli opuşi ai existenţei: permanenţa şi 

schimbarea. 

În concluzie stadiul actual al cunoașterii științifice din domeniul științelor educației susține eficiența 

Învăţământului Centrat pe Student cu privire la diferite aspecte legate de rezultatele și consecințele 

procesului educațional. Datele subliniază faptul că diferite tipuri de învățare (ex.: active learning, self 

directed learning sau problem based learning), convergente cu abordarea Învăţământului Centrat pe 

Student, susțin obținerea unor performanțe academice mai ridicate (în special pe termen lung) în raport cu 

învățarea tradițională, centrată pe profesor. 
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O faptă bună în fiecare zi 

                                                                                                                   Ivan Rodica 

                                                                                         Colegiul Național C.D.Loga 

 

Proiectul Moș Crăciun pentru fiecare a fost unul dintre proiectele de suflet ale școlii, implementat cu 

succes atât de către profesorii, cât și de către elevii Școlii Gimnaziale Nr.21 Vincențiu Babeș și care a inclus 

acțiuni de voluntariat în beneficiul comunității. Încă de mici, elevii trebuie educați să se implice în problemele 

cu care se confruntă societatea în care trăiesc și să ia atitudine, dacă acest lucru stă în puterea lor. 

Proiectul s-a desfășurat de-a lungul mai multor ani, fiind un proiect care promovează învățarea prin 

prestarea de servicii în folosul comunității. Ca și obiective ale proiectului pot fi enumerate: 

- sensibilizarea elevilor față de problemele celorlalți și dezvoltarea sentimentului de solidaritate față 

de categoriile de persoane aflate în dificultate; 

- implicarea elevilor cu comportament de risc în acțiuni care să contribuie la îmbunătățirea imaginii 

de sine; 

- dezvoltarea abilităților civice de identificare de probleme ale comunității, precum și de identificare 

a posibilităților de soluționare ale acestora. 

Elevii s-au mobilizat pentru a ajuta categorii sociale defavorizate: casa de copii Mama și copilul și 

Secția de Oncologie a Spitalului de Copii. Sumele strânse au fost tot mai mari, fapt care a evidențiat o implicare 

tot mai accentuată, nu doar a elevilor, ci și a profesorilor. 

 Fiecare clasă de elevi a fost coordonată de profesorul diriginte, desfășurându-se activități variate, în 

ultimele zile de școală dinaintea vacanței: spectacole de Crăciun (piese de teatru, scenete, dansuri, cântece), 

tombole și concursuri, s-au vândut produse alimentare și obiecte confecționate de către elevi, s-au organizat 

campionate sportive. Numărul participanților a crescut de la an la an, implicându-se atât elevii din gimnaziu, 

cât și elevii din ciclul primar. La aceste activități au fost invitate familiile elevilor, dar și foști elevi ai școlii. 

Zâmbetul și bucuria copiilor aflați în situații de viață dificile reprezintă un dar neprețuit pentru noi, 

ceilalți, elevii conștientizând faptul că bunătatea umană și generozitatea sunt attribute esențiale care ne definesc 

ca personae. 
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Beneficiile psihologice ale voluntariatului 

Bratu Rodica 

Școala Gimnazială Al.I.Cuza Bacău 

 

Dăruiești puțin când dai din lucrurile tale. Când dai din tine însuți, atunci dăruiești cu adevărat.  

(Khalil Gibran) 

Voluntariatul nu se confundă cu altruismul, caritatea sau filantropia, care se încadrează în sfera 

„oferirii de ajutor persoanelor aflate în dificultate, fără a urmări în mod conştient vreun beneficiu”. Dar, chiar 

şi când ofer necondiţionat, obţin ceva, fie chiar şi numai mulţumirea sufletească. 

Voluntariatul nu este benefic doar pentru ceilalți, ci și pentru voluntar. Atunci când te implici în 

comportamente altruiste, beneficiezi de o serie de efecte psihologice pozitive importante. Prin voluntariat 

putem contribui la bunăstarea comunității în care trăim și putem face ceva ce ne pasionează. În acest fel, 

învățăm și acumulăm experiență recunoscută la nivel profesional. Mai mult, cunoaștem persoane pasionate de 

aceleași lucruri precum noi, și ne diversificăm activitățile zilnice într-un mod care ne ajută să creștem. 

Voluntariatul : 

Reduce stresul – atunci când te concentrezi pe altcineva în afară de tine, se întrerup procesele de producere a 

tensiunii. În plus, emoțiile vibrante precum optimismul, bucuria şi rezultatele pe care le obții făcând bine 

întăresc sistemul imunitar. De asemenea cei care fac voluntariat sunt mult mai atenți cu ei, au mai multă grijă 

de sănătatea lor. 

 

Stimulează emoțiile pozitive – precum optimismul, bucuria și ne oferă o senzație de control asupra a ceea ce 

se întâmplă în viețile noastre. Toate acestea amplifică starea noastră de bine contribuind de asemenea la 

întărirea sistemului nostru imunitar. 

 

Amplifică empatia -atunci când interacționăm cu persoane din alte medii decât acela în care trăim noi, 

înțelegem mai bine care sunt și nevoile celorlalți. Empatia permite crearea mai facilă a conexiunilor interumane 

și ne dă o stare de confort atunci când suntem împreună cu alții. 

 

Ne face să ne simțim utili, să avem un scop – voluntariatul ne permite să abordăm subiecte și probleme sociale 

care au o importanță majoră pentru noi. Tocmai faptul că alegem să lucrăm fără a fi plătiți, pentru ceva anume, 

indică faptul că acel ceva contează pentru noi. Atunci când avem convingerea că munca noastră e importantă 

și produce o schimbare pozitivă (fie ea cât de mică), simțim că facem parte din ceva mai mare decât noi, avem 

un scop cu care ne mândrim. 

 

Crește stima de sine – în continuarea celor scrise mai sus, atunci când simțim că viața noastră are și un alt scop 

în afară de cele obișnuite pe care le împărtășim cu toții, ne simțim satisfăcuți și mândri de noi înșine. Ne 

mulțumește faptul că luăm parte la activități construite în jurul unor valori importante pentru noi, dar care poate 

nu se regăsesc în jobul pe care îl avem, sau în alte îndeletniciri cotidiene. De asemenea, voluntariatul ne permite 

să descoperim aptitudini nebănuite, care până atunci, nu au avut niciodată oportunitatea de a ieși la lumină. 

 

Ne oferă ocazia să cunoaștem oameni noi – psihologia pozitivă susține că există trei dimensiuni de care este 

nevoie să avem grijă privind relațiile cu cei din jur: calitatea, cantitatea și diversitatea. Astfel, voluntariatul ne 

oferă ocazia să ne ocupăm de cea din urmă, facilitându-ne interacțiunea cu oameni noi, din alte domenii decât 

cele cu care avem de-a face zilnic. Voluntariatul îți permite să te conectezi la comunitatea în care locuiești și 

să o faci un loc mai bun. Chiar și cele mai mici sarcini pe care le preiei pot face o reală diferență în viața 

oamenilor, a animalelor și a organizațiilor care au nevoie de sprijin. În plus, timpul petrecut ca voluntar te ajută 

să cunoști oameni. Una dintre cele mai bune metode de a-ți consolida relațiile deja existente este de a vă angaja 

împreună într-o activitate comună precum voluntariatul. Dar această activitate este și un prilej de a întâlni 

oameni noi, de a-ți lărgi practic rețeaua socială, prin întâlnirea unor persoane cu interese comune. 
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Poate fi un exemplu în familie- Copiii urmăresc tot ceea ce faci și tind să te copieze. Dacă alegi o formă de 

voluntariat în care îi poți implica și pe ei, le vei arăta de timpuriu ce înseamnă să fii empatic, cât de important 

este sprijinul comunității și cât de util este să ajuți persoane și animale aflate la ananghie. 

 

Te poate ajuta în carieră- Doar pentru că munca voluntară este neplătită nu înseamnă că nu oferă oportunități 

de învățare și dezvoltare personală. Voluntariatul te poate ajuta să obții experiență în zona ta interes și să 

întâlnești oameni din domeniu. Este o modalitate excelentă de a câștiga experiență într-un domeniu nou, mai 

ales că poți face voluntariat direct la o organizație care face genul de muncă de care ești interesat. De exemplu, 

dacă ești interesat de asistență medicală, puteți face voluntariat la un spital de copii sau la un azil de bătrâni. 

 

Poate fi și distractiv-voluntariatul în anumite domenii poate fi un mod distractiv de a-și explora interesele și 

pasiunile. Dacă ești interesat de domeniul cultural, de exemplu, să fii voluntar în timpul unui festival de film, 

de muzică, de carte sau de teatru îți dă ocazia, în funcție de departamentul pe care îl alegi, să înveți mai multe 

despre domeniul respectiv: lucrul cu publicul, folosirea anumitor programe de calculator 

Beneficiile voluntariatului asupra stării de sănate mentală și fizică sunt valabile, indiferent de motivele 

pentru care oamenii fac voluntariat. Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat 

arată că persoanele care fac activităţi voluntare se autoevaluează ca având o stare de sănătate fizică şi 

emoţională mai bună decât cele care nu sânt implicate în voluntariat. Copiii si adolescentii au multe de învățat 

din activitățile de voluntariat. Dacă în scoală se încurajează voluntariatul și părinții le oferă și ei acest exemplu 

copiilor, voluntariatul poate deveni un obicei și atunci când vor crește. Voluntariatul rămâne o activitate 

interesantă, atractivă, demnă de a fi desfășurată și promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând 

să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea 

unei lumi mai bune. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

845  

O faptă bună în fiecare zi 

Prof.înv. primar Bogză Daniela Claudia 

Școala Gimnazială nr.46, București 

 

    Nu e nevoie de eforturi prea mari ca să faci lumea un pic mai bună, să faci un om să zâmbească. 

   Ar fi ideal să fim generoși, iubitori și recunoscători în fiecare zi.Cred că în goana de zi cu zi ce 

caracterizează ultimile decenii și obiceiul de a ne petrece mult timp cu nasul în telefon, decât să comunicăm 

cu ceilalti, încă mai avem nevoie de astfel de ocazii speciale ca să ne aducă aminte de lucrurile care ne fac cu 

adevărat fericiți, să comunicăm, să aflăm de nevoile semenilor noștri ca să-i putem ajuta. 

    În toamna anului trecut, 2020, am aflat că o colegă de la Școala Gimnazială Frumușani, județul 

Călărași, avea nevoie de un videoproiector.Am hotărât împreună cu părinții clasei pe care o conduc, să 

donăm videoproiectorul și ecranul clasei noastre colegei din Frumușani și implicit elevilor din clasa condusă 

de doamna învățătoare.Videoproiectorul era achiziționat de către părinții clasei mele, iar noi nu mai aveam 

nevoie de el, deoarece școala noastră intrase într-un program de reabilitare și aveam acum o tablă 

inteligentă.Ne-am bucurat că am putut face fericiți alți copii, că am putut ajuta.Tot clasa noastră , la începutul 

clasei I, a donat materialele didactice, cărțile, jucăriile pe care le-am folosit în clasa pregătitoare, unei alte 

clase pregătitoare din școala noastră.Înainte de pandemie, când puteam merge în vizită la alte clase, copiii 

clasei mele au realizat o cărticică de colorat pentru colegii lor din clasa pregătitoare.Fiecare elev a realizat o 

cărticică, a cumpărat și o cutie de creioane colorate și le-a oferit unui alt elev, ales de ei, din clasa 

pregătitoare. Cu această ocazie s-au legat prietenii, chiar durabile.De fiecare dată ne-am bucurat de micile 

noastre fapte și am devenit mai încrezători în puterea noastră de a face bine, de a face fericit pe cineva 

necunoscut. 

    Copiii au înțeles că faptele lor alături de altele vor schimba puțin lumea, că ajutorul lor redă speranța 

și dăruiește zâmbete. 

    După cum știm, copiii sunt fericiți să participe la activități extrașcolare.De mici, ei trebuie învățați să 

dăruiască, să ajute, fără să primească în schimb o recompensă materială.Însă, cu timpul, vor realiza că 

dăruind, ajutând,se vor dezvolta ca indivizi, vor cunoaște noi persoane, vor dezvolta relații de prietenie, vor 

cunoaște persoane care au aceleași interese, își vor depăși timiditatea, unele temeri, își vor dezvolta abilități 

de socializare, vor fi responsabili, vor căpăta încredere în forțele proprii.Nimic nu se compară cu 

descoperirea realității din jur, cu sentimentul că ai contribuit cu ceva la comunitatea din care faci parte, că ai 

ajutat niște persoane mai pițin norocoase.Voluntariatul te face mai fericit, reduce stresul și te face mai 

sănătos. 

     Simplu fapt că a fost cineva alături de tine când ai avut nevoie, a fost suficient ca să te mobilizezi, să 

o iei de la capăt, să recapeți din nou încredere în tine și să nu-ți pierzi speranța că totul va fi bine. 

     Nu putem avea pretenția ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autoritățile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele fără ajutor.Singurul mod de a ne asigura că se lucrează la soluții pentru 

cauza care te preocupă e să te implici personal. Prin voluntariat, oferi înapoi o parte din bunătatea și 

înșelegerea de care au dat dovadă cei din comunitatea ta. 

      Faptele bune nu au nevoie de ocazii speciale.
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EXPERIENŢA MEA DE VOLUNTAR 

PROF.ÎNV. PRIMAR LICUŢĂ – GAFTON ALEXANDRA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 16 “TAKE IONESCU”, TIMIŞOARA 

 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date 

nu există una care să se muleze perfect. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:[1] 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Cea mai întâlnită formă de voluntariat este organizația nonprofit. Cele mai multe organizații de acest 

tip sunt cele de și pentru tineret. Exemple: Youth Can Do It, BEST - Board of European Students of 

Technology, AIESEC , Pentru Voi, AEGEE, LSFI,ATEFS. Totodată, există organizații 

neguvernamentale care își desfășoară activitățile (total sau parțial) cu sprijinul echipelor de 

voluntari: Fundația Tineri pentru Tineri, Asociația Română Anti-SIDA, Societatea de Educație Contraceptivă 

și Sexuală, Asociația Young Initiative, Asociația Salvați Copiii, AGLT - Asociația Grupurilor Locale de 

Tineret 

În anul 2013 am avut deosebita plăcere să  o cunosc pe d-na Mariana Petersel, preşedinta 

organizației Generație Tânără din România. Aceasta coordona o organizație nonguvernamentală venită să 

ȋntâmpine victimele traficului de persoane indiferent de vârstă, gen, etnie sau naționalitate. Pe lângă acest 

domeniu delicat, se ocupa şi de sprijinul copiilor proveniți din familii nevoiaşe şi nu ȋn ultimul rând de 

refugiați. 

M-a impresionat căldura cu care m-a primit, atmosfera prietenoasă din biroul ei şi optimismul cu 

care aborda orice problemă. Am acceptat să mă implic ȋn organizarea de activităti extraşcolare pentru copiii 

aflați ȋn grija asociației. Deşi era ȋn perioada concediului de odihnă din timpul verii, nu m-a deranjat să ȋmi 

ocup timpul cu copiii. Astfel am avut ocazia să le ofer un strop de zâmbet şi momente de veselie acelor copii 

pentru care dragostea unui cămin era o amintire frumoasă. Am avut ocazia să mă joc cu ei, să realizăm 

diverse creații artistice, să pictăm pe pietre, să confecționăm figurine din aluat, să ne plimbăm sau pur şi 

simplu să adaug  o cărămidă lipsă acolo unde şcoala nu a reuşit. Am plâns pe ascuns atunci când un băiețel 

şi-a rupt la fotbal singura pereche de ȋncălțăminte pe care o avea şi a păşit toată ziua cu talpa goală. Sigur că 

nu am lăsat lucrurile nerezolvate şi i-am cumpărat o altă pereche de ȋncălțăminte, fără să ştie nimeni. Bucuria 

din ochii acelui copil mi-a rămas şi acum ȋn amintire, mai ales felul ȋn care ȋşi ȋngrijea pantofii şi ȋi spăla ori 

de câte ori i se murdăreau.   Săptămâna a trecut repede şi sigur că despărțirea a fost tristă, ȋnsă am plecat cu 

promisiunea să revin. 

Şi am revenit… Alături de soțul meu, am răspuns “prezent” ori de câte ori a fost nevoie. Copiii de 

atunci au crescut, s-au format şi acum se descurcă singuri. Sunt sigură că pentru ei, activitățile şi taberele 

organizate de GTR ȋn timpul vacanțelor au fost un reper al copilăriei.  

În prezent, consider că GTR este o familie pentru noi, iar voluntariatul este acea mână ȋntinsă pe care 

fiecare dintre noi ar trebui să o oferim. Ajutându-i pe cei mai puțin norocoşi, devii mult mai bogat sufleteşte  

şi ȋnveți că viața este frumoasă când o trăieşti ȋn comuniune cu semenii tăi şi când un zămbet sau o 

ȋmbrățişare nu se pot cumpăra decât la schimb cu o faptă bună. 
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Determinați să readucem surâsul pe fața copiilor 

                                                                                                    

                                                                                              Tihomir Milin 

                                                                              Colegiul Național C.D.Loga- Timișoara  

 

 

Conștient de necesitatea consolidării solidarității civice și consecvent în perpetuarea unei îndelungate 

tradiții pe această linie, Colegiul Național Constantin Diaconovici Loga din Timișoara, prin elevii și profesorii 

săi, a organizat și desfășurat, cu diferite ocazii (Crăciun, Paște, Ziua Copilului, Ziua Educației etc.) numeroase 

activități de voluntariat.  

Conducerea școlii, alături de Consiliul Elevilor, încurajează activitățile de voluntariat. Elevii noștri 

sunt  mereu receptivi la propunerile  de a implica școala în diferite proiecte menite să contribuie la colectare 

de cărți, alimente, jucării, rechizite ori a unor sume de bani pentru sprijinirea unor copii/ persoane aflate în 

situații dificile și delicate.  

Încă din anul 2016, din inițiativa Consiliului elevilor, au fost derulate mai multe activități de strângere 

de cărți pentru biblioteca Centrului  de Primire în Regim de Urgență- Timișoara. Proiectul s-a născut din dorinta 

de a ajuta copiii proveniți dintr-un mediu defavorizat, asigurîndu-le materiale educative indispensabile și 

facilitându-le socializarea, contactul cu mediul extern. Au fost organizate întâlniri și petreceri de Halloween, 

iar cu ocazia Crăciunului, respectiv a Sfintelor Paști, elevii însoțiți de profesorii coordonatori au oferit cadouri 

pentru copiii lipsiți de ocrotirea părintească, aflați în plasament. Întregul fond achiziționat a fost donat 

Centrului în scopul de a sprijini activitățile educative școlare și extrașcolare ale internilor, precum și munca 

educatorilor.  

Actele de donație din anii 2018 și 2019 s-au consumat în cadrul Centrului de Primire în Regim de 

Urgență Timișoara. De asemenea, fiecare deplasare la Centru a elevilor și profesorilor  Colegiului Constantin 

Diaconovici Loga a presupus, dincolo de actul de donație, și susținerea unui program artistic adecvat 

momentului. Astfel, s-au recitat poezii, s-au cântat colinde, s-au desfășurat jocuri interactive și s-au realizat 

activități recreaționale și culturale extrem de apreciate de către cei cărora le-au fost dedicate.  

În anul 2020, actul de donare s-a produs în conformitate cu normele de protecție si prevenție a 

răspândirii virusului Sars-Cov-2, actul artistic al elevilor fiind susținut în mediul online. Respectând tradiția 

Crăciunului, coordonatorii proiectului au organizat o serbare și au donat un brad, împreună cu cele necesare 

ornării lui, precum și diferite cadouri simbolice (dulciuri, jucării, rechizite școlare). Scopul l-a constituit 

încurajarea creativității copiilor instituționalizați și implicarea acestora în crearea atmosferei specifice 

sărbătorilor de iarnă.  

Pe viitor, urmărim identificarea unor resurse financiare mult mai generoase, obținute din sponsorizări, 

și extinderea suportului material oferit copiilor defavorizați. Suntem conștienți că micul nostrum sprijin, dublat 

de o consistentă implicare afectivă, înseamnă enorm pentru acești copii și le poate reda surâsul.   
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STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVILOR DIN CADRUL  

ECHIPEI REPREZENTATIVE DE BASCHET 

 

Cristea Manuela 

Colegiul de Științe ale Naturii „Emil Racoviță” Brașov 

 

 

 Stimularea potenţialului creativ al elevilor reprezintă una dintre principalele priorităţi ale educaţiei 

pentru a face faţă problemelor complexe şi schimbărilor din diferite domenii. 

„Creativitatea este o capacitate complexă şi fundamentală a personalităţii care sprijinindu-se pe date 

sau produse anterioare, în îmbinarea cu investigaţii şi date noi produce ceva nou, original de valoare.” (Bontaş. 

I.) 

  Creativitatea poate fi definită ca actul de a transforma idei noi şi imaginative în realitate. Termenul 

face referire în general la o bogăţie de idei şi originalitate în gândire.  

 Perioada în care trăim cere fiecărui individ să se adapteze la situații mereu noi, să rezolve numeroase 

probleme sociale si profesionale, să găsească soluții diverse, originale și ingenioase. Pentru a pregăti elevii să 

facă față transformărilor rapide ale vieții în aspectele: social, economic, politic, cultural și sportiv, e necesară 

dezvoltarea creativității elevilor la toate disciplinele. 

 Depistarea și stimularea creativității la vârstele copilărie și adolescenței, reprezintă obiective generale 

ale educației. Așadar, rolul școlii în formarea comportamentului creator este important, deoarece rămâne 

„principalul instrument pe care societatea îl folosește pentru cultivarea creativității la membrii ei tineri, de 

vârstă școlară.” (F.și A. Turcu, 1999). 

 În orele de pregătire pentru echipa  reprezentativă de baschet a liceului, elevii desfășoară o activitate 

liberă, unde se abordează diferite metode de stimulare a creativității. Pregătirea echipei reprezentative se 

desfășoară sistematic și continuu, în vederea obținerii de rezultate în cadrul competiților cuprinse în calendarul 

competițional al Olimpiadei Naționale a Sportului Școlar la nivel liceal. 

 Factorii care influențează creativitatea la nivelul grupului sunt: 

 - natura și tipul sarcinii; 

 - structura sau componența grupului; 

 - dimensiunile psihosociale; 

 - personalitatea conducătorului de grup; 

 - organizarea și funcționarea grupului; 

 Utilizarea metodelor de stimulare a creativității reprezintă un mijloc important pentru adaptarea la 

schimbare prin generarea de soluții creatoare, și pentru rezolvarea celor mai dificile probleme cu care cadrele 

didactice si elevii se confruntă. 

 În orele de pregătire pentru echipa reprezentativă de baschet s-au folosit diverse metode pentru 

stimularea creativității. Dintre metodele utilizate în cadrul predării, cunoscute de către profesorii de 

specialitate, menționez: 

 - metode de instruire 

 - metode verbale 

 - metode de acționare 

- metode de corectare a greșelilor 

 În lucrarea de față mă voi referi strict la metodele folosite pentru stimularea creativității în cazul 

componenților echipei reprezentative de baschet a liceului nostru: 

 1. Metoda Brainstorming: are ca scop declanșarea/producerea unui număr cât mai mare de idei în 

vederea identificării soluției optime pentru problema abordată. Se desfășoară într-o atmosferă lipsită de critică, 

relaxantă, încurajatoare, rezultat al amânării momentului evaluării. Această metoda se desfășoară în cadrul 

unui grup restrâns, eterogen din punct de vedere al pregătirii, sub îndrumarea unui coordonator. 
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Avantajele utilizării acestei metode sunt numeroase: obținerea rapidă și ușoară a ideilor noi, găsirea 

soluțiilor optime; stimularea creativității, sporirea încrederii în sine și a spiritului de inițiativă și de asemenea 

dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă prin participarea activă a tuturor elevilor. 

 2. Tehnica 6/3/5 numită și metoda brainwriting, ideile noi se notează pe foile de hârtie care vor circula 

între participanți. Tehnica se numește 6/3/5 pentru că există 6 membri în grupul de lucru care notează câte 3 

soluții fiecare, la o problemă dată, timp de 5 minute. Această metodă îmbină munca individuală cu munca în 

echipă, dezvoltă spiritul de echipă cât și procesele psihice superioare. 

 3. Metoda Philips 6/6, elevii vor fi grupați câte 6 și vor discuta problema dată timp de 6 minute. Fiecare 

grup își va desemna un lider și un secretar. La final, fiecare grup își expune opinia, urmează o discuție colectivă 

pentru soluția finală, după care se trag concluziile care vor fi prezentate de profesorul coordonator. 

 Prin utilizarea acestor 3 metode de stimulare a potențialului creativ al elevilor am ajuns la următoarele 

concluzii: 

 Prin aplicarea metodei Brainstroming, elevii și-au numit titularii, au decis posturile pe care vor juca și 

au propus sugestii pentru primele schimbări în teren. 

 Prin aplicarea metodei 6/3/5, grupele de 6 elevi au avut ca sarcină să noteze pe o foaie de hârtie 3 

soluții de apărare în inferioritate numerică în jocul de baschet, timp de 5 minute. Foile au circulat de la stânga 

la dreapta și au ajuns la posesorul inițial. Cel care a primit foaia citește și încearcă să modifice soluțiile în mod 

creativ, adaptându-le, îmbunătățindu-le și reconstruindu-le continuu. Astfel a fost stabilită acțiunea tactică 

colectivă care va fi folosită în meciurile oficiale. 

 Prin aplicarea metodei 6/6 s-au stabilit strategiile tehnico-tactice de joc din atac pentru competițiile 

oficiale. 

 Folosind aceste metode, rezultatele nu au întârziat să apară în competițiile oficiale. 
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Bucuria nu are vârste 

                                                                             Prof. Logoped Strujac Corina 

                                                                             Grădinița cu Program Prelungit nr.4 Alexandria 

 

Este decembrie, luna pe care toți o așteptăm cu drag întregul an. Așteptăm prima zăpadă, primii fulgi 

de nea. Orașul parcă capătă altă lumină, poate și de la beculețele care-l împodobesc iar în jurul nostru este un 

freamăt continuu și plin de veselie. Apropierea sărbătorilor de iarnă parcă ne face să fim mai buni, mai darnici 

și mai plini de speranță. Acum devenim mai sensibili și ne dorim să aducem câte o bucurie tuturor celor cu 

care ne întâlnim și pe care îi cunoaștem. 

Rătăcind printre amintiri mă revăd în perioada copilăriei când îl așteptam cu mare nerăbdare și emoție 

pe “Moș Nicolae”. Și mă cuprinde nostalgia gândindu-mă ce frumos era atunci în lumea minunată de basm a 

copilăriei. 

Acum peste ani lucrez ca profesor logoped la un cabinet logopedic interșcolar cu copii preșcolari și 

școlari mici în marea majoritate. Și de fiecare data în săptămâna de dinaintea sosirii Moșului pregătesc câte un 

mic pachet cu dulciuri și fructe pentru acești copii iar aceste mici gesturi care contează enorm pentru ei, mie 

îmi aduc mulțumire sufletească și îmi umple inima de bucurie. Iar acest lucru face ca în fiecare an, de Moș 

Nicolae să aduc măcar un strop de fericire în sufletele inocente și pure ale copiilor care vin la orele de terapie 

logopedică. Acum că trebuie să povestesc o faptă bună care știu că a adus un dram de bucurie în sufletul cuiva, 

îmi amintesc cu drag de băiețelul care, de câte ori venea, avea cizmulițele rupte și picioarele ude. 

Pentru că locuia în apropierea grădiniței în care se afla cabinetul logopedic venea singur. Și când 

ajungea se descălța mai întăi de cizme și apoi de șosete pentru că nu voia să murdărească mocheta mea 

frumoasă, spunea el. 

Și atunci mi-a venit ideea și i-am cumpărat niște papuci de interior pe care îi încălța când ajungea la 

mine și niște cizme puțin cam mari dar călduroase si impermeabile pentru exterior. 

Acest gest simplu de care eu îmi aduc aminte, din când în când, cu drag, știu că a adus multă bucurie 

și sprijin cuiva. 

Apropierea Crăciunului ne face să fim mai buni, mai înțelegători, mai empatici și mai aproape de 

semenii noștri, mai ales că un simplu gest, o vorbă blândă de încurajare sau un zâmbet larg sunt suficiente 

pentru a aduce un strop de fericire în inima cuiva.  

Iar bucuria copiilor, zâmbetul și privirile lor calde sunt recompensa mea pentru ceea ce fac și în 

activitatea educativă! 
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Sugestii de activități desfășurate în cadrul programului SNAC 

 

Stanciu Carmen-Alexandra 

Gradinița cu Program Prelungit ”Junior”Slobozia, Ialomița 

 

          Strategia Națională de Acțiune Comunitară este un program coerent şi coordonat de activităţi desfăşurate cu 

regularitate şi care antrenează voluntari şi copii cu nevoi speciale, aflaţi în situaţii de risc, în dificultate sau în pericol. 

În rândurile ce urmează voi prezenta o posibilă planificare a acțiunilor ce pot fi derulate cu copii de vârstă preșcolară 

și părinții acestora în cadrul programului SNAC. 

DOMENIUL 

ACTIVITĂȚII 

OBIECTIVE 

SPECIFICE 

PARTENERI ACȚIUNI/ 

ACTIVITĂȚI 

CONCRETE 

TIMP/ 

DURATĂ 

STRATEGII 

DE 

REALIZARE 

REZULTATE 

AȘTEPTATE 

 

Activitate 

umanitară 

Promovarea în 

rândul copiilor a 

activităților de 

voluntariat ca 

modalitate de 

ajutorare a 

persoanelor ce 

provin din medii 

dezavantajate 

Părinți 

Crucea Roșie  

Persoane 

aflate în 

dificultate 

,,Toți copiii 

merg la 

școală’’ 

Septembrie -popularizarea 

acțiunii în 

rândul 

preșcolarilor 

și părinților 

-număr 

considerabil 

de voluntari 

implicați; 

-cantitate 

mare de 

îmbrăcăminte, 

încălțăminte și 

rechizite 

donate 

Activitate 

umanitară 

Dezvoltarea 

sensibilității și 

altruismului față 

de persoanele 

aflate în 

dificultate prin 

implicarea 

copiilor în 

acțiuni de 

voluntariat 

Părinți  

Serviciul 

Public de 

Asistență 

Sociala  

Persoane 

aflate în 

dificultate 

”Săptămâna 

fructelor și 

legumelor 

donate” 

Noiembrie 

 

vizite, întalniri -număr 

considerabil 

de voluntari 

implicați 

 

-cantitate 

mare de fructe 

și legume 

donate 

       

 Activitate de 

relaționare cu 

persoane aflate 

în dificultate 

Încurajarea 

implicării 

participanților în 

acțiuni de 

voluntariat 

desfașurate în 

comun cu 

Părinți 

Episcopia 

Sloboziei si 

Călărașilor 

„Și eu pot fi 

Moș Crăciun!” 

Decembrie  

 

popularizarea 

acțiunii în 

rândul 

preșcolarilor 

și părinților 

-buna 

relaționare a 

preșcolarilor 

cu beneficiarii 

din diverse 

parohii 
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persoane aflate 

în dificultate 

Activitate 

cultural-artistică 

Manifestarea 

respectului față 

de persoanele 

vârstnice 

Centrul  

persoanelor 

vârstnice 

Un mărțișor, 

un cântec, o 

poezie, o 

floare pentru 

fiecare! 

Martie 

  

-pregătirea 

mărțișoarelor 

ce vor fi 

dăruite 

-pregătirea 

programului 

artistic 

-vizita 

-manifestarea 

prin intermediul 

artei a emoției și 

a unei stări 

pozitive  

Activitate 

umanitară 

 

Dezvoltarea 

sensibilității și 

altruismului față 

de persoanele 

aflate în 

dificultate prin 

implicarea 

copiilor în 

acțiuni de 

voluntariat 

Părinți 

Biblioteci, 

copii din 

medii 

defavorizate 

 

”23 Aprilie – 

Ziua 

Internațională 

a Carții 

Un copil, o 

carte” 

 

Aprilie 

 

 

popularizarea 

acțiunii în 

rândul 

preșcolarilor 

și părinților 

-vizite 

 

-manifestarea 

prin 

intermediul 

carților a 

emoției, 

solidarității și 

empatiei 

 

Activitate de 

socializare, 

relaționare, 

nondiscriminare 

și 

interculturalitate 

Valorificarea 

interrelaționării 

și comunicării în 

cadrul acțiunilor 

comune 

Părinți 

Copii ce 

provin din 

medii 

defavorizate 

”La multi ani, 

prieteni 

dragi!” 

Iunie  

 

-întâlniri 

-vizite, 

activități 

distractive 

desfășurate în 

comun 

-buna 

relationare a 

copiilor cu 

copii de 

aceeași vârstă 

ce provin din 

medii 

defavorizate 

sau aparținând 

altor etnii 
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ 

Prof. Boșca Daniela  

Colegiul Național de Informatică Spiru Haret Suceava 

 

Voluntariatul este o activitate de schimb, în care o persoană îşi oferă timpul, cunoştinţele, talentul, 

energia, pentru a contribui la susținerea unei cauze şi în urma căreia va obține anumite beneficii personale, 

sociale sau profesionale, altele decât cele de natură financiară. A vorbi despre voluntariat doar ca despre o 

obligație morală de a oferi celorlalți este mai degrabă nerealist, iar organismele europene şi internaţionale care 

promovează voluntariatul au înţeles că, pentru a creşte numărul şi implicarea voluntarilor, este nevoie să oferi, 

înainte de a cere.  

Să fii voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de 

împlinire inegalabil. Schimbarea începe cu tine! Ia atitudine! Fii mai bun! Lupta pentru ceea ce crezi si o sa ai 

câștiguri nebănuite. Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. 

Ca să fii voluntar, trebuie să îți dedici timpul și energia unor cauze pentru care nimeni altcineva nu își 

face timp. În definitiv, tocmai de aceea e nevoie de tine. Însă vei realiza în scurt timp că ceea ce faci e o muncă 

valoroasă nu doar pentru cel pe care îl ajuți sau pentru tine, ci pentru întreaga societate. Fiecare om salvat, 

fiecare om vindecat, a cărui suferință este alinată este un câștig pentru întreaga comunitate. Fericirea celor din 

jur ne face viața mai frumoasă. Nimic altceva nu poate face asta: nimeni nu poate fi cu adevărat fericit dacă 

cei din jurul său suferă. Tocmai de aceea, nimic nu se poate compara cu bucuria și satisfacția pe care o simți 

atunci când poți face ceva ca să îmbunătățești situația pentru cineva, chiar dacă doar puțin. 

Când se urmărește definirea voluntariatului, elementele comune regăsite ţin de faptul că persoanele se 

implică din proprie inițiativă şi nu sunt remunerate. În funcție de cine oferă o definiţie şi setează un cadru, 

voluntariatul poate cuprinde elemente legate de scopul activităţii, de investiţia şi beneficiile voluntarului. În 

unele contexte, faptul de a primi o retribuție financiară pentru activitatea voluntară este acceptat, atâta timp cât 

valoarea plății este sub valoarea de piață pentru munca prestată. 

Studiile pe tema voluntariatului se orientează, în general, pe câteva direcţii majore. De exemplu, 

diferite studii au reliefat ca motive personale ale voluntarilor dobândirea de noi abilităţi, dezvoltare personală, 

creșterea stimei de sine, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, angajamentul comunitar. 

Diferite cercetări au prezentat o influenţă a valorilor şi atitudinilor orientate civic asupra voluntariatului. 

  Organismele europene şi internaţionale văd voluntariatul ca pe o oportunitate de integrare socială, ca 

o modalitate de a reduce sărăcia, ca mijloc al dezvoltării sustenabile şi al incluziunii sociale, dar şi ca pe o cale 

prin care tinerii pot dobândi experienţă profesională, şi propun stimularea implicării tinerilor în activităţi 

voluntare prin diferite mijloace, cum este recunoaşterea deplină a contribuţiei voluntarilor, precum şi adoptarea 

unor măsuri de mobilizare şi formare a voluntarilor. 

Alte studii subliniază faptul că implicarea în trecut în activităţi voluntare conduce la dezvoltarea unei 

identităţi de rol a voluntarului, care va susţine implicarea pe viitor a acestuia în alte acţiuni voluntare şi că 

persoanele sunt mai motivate să îi ajute pe aceia cu care se identifică la nivel colectiv.  

Cercetările despre beneficiile la nivel personal ale activităţii de voluntariat arată că persoanele care fac 

activităţi voluntare se autoevaluează ca având o stare de sănătate fizică şi emoţională mai bună decât cele care 

nu sunt implicate în voluntariat (United Health Group, 2013). Alte studii conchid că starea generală de bine, 

sensul şi scopul în viaţă cresc la cei pentru care identitatea de voluntar este una importantă (identitate care se 

formează şi devine semnificativă pentru persoană, pe măsură ce se implică mai mult timp în voluntariat). 
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Referitor la nivelul inteligenței emoţionale, evaluat ca trăsătură de personalitate, din datele colectate a 

reieșit că două treimi dintre voluntari au un nivel ridicat al inteligenţei emoţionale, adică îşi cunosc propriile 

emoţii şi le pot recunoaşte pe ale celorlalţi, îşi pot exprima facil sentimentele, sunt optimişti, empatici, 

încrezători în forţele proprii şi motivaţi să nu renunţe în faţa adversităţilor, pot avea relaţii personale şi sociale 

satisfăcătoare. 

În final, cred că, prin voluntariat, persoanele se simt împuternicite să se implice în rezolvarea 

problemelor comunităţii din care fac parte, dobândesc informaţii despre participare şi mijloacele de acţiune, 

dar îşi dezvoltă şi abilităţi şi competenţe personale, sociale şi profesionale, îşi extind reţeaua socială şi îi ajută 

pe ceilalţi, iar între organizaţia care apelează la voluntari şi voluntar se realizează un schimb reciproc avantajos. 

Implicarea tinerilor în activităţi de voluntariat, dar şi creşterea activismului lor la nivel social şi politic ar putea 

genera schimbări şi o înnoire la nivel social şi comunitar, de care avem nevoie pentru a ne dezvolta ca 

societate.  
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Argumentarea faptelor bune din perspective diferite 

 

   Prof. Mihai N. Ioan 

Colegiul Național ”August Treboniu Laurian” Botoșani 

 

 Plecând de la premisa că specia umană e singura care are această capacitate, compasiunea, rezultă că 

devenirea noastră ca homo sapiens sapiens poate avea un stâlp de susținere tocmai în capacitatea sufletească 

prin care îi ajutăm pe cei din jur atunci când au nevoie, chiar dacă nu sunt rude sau prieteni. 

 Mușcând din pomul Cunoașterii sau, dacă doriți, prin revoluția cognitivă de-acum 70.000-30.000 ani 

(cf. Yuval Noah Harari), Homo sapiens a distins între Bine și Rău iar, pentru îmbunătățirea și supraviețuirea 

lui genomic-spiritual-societală, a ales Binele. 

 Dar, din timpuri străvechi, filosofii, oamenii de știintă și liderii religioși au ajuns la concluzia că numai 

faptele bune pot da valoare omului, reverberațiile acestei cugetări simple regăsindu-se în credințele și 

cugetările tuturor popoarelor, de pe toate continentele planetei noastre.  

 Astăzi, ”magnifica obsesie” a cultivării deprinderilor faptelor bune în educația tinerilor sapiens este 

de netăgăduit, ea nefiind decât o continuare firească inter-generațională din străvechimea istoriei noastre. 

 La orele de consiliere școlară din învățământul pre-universitar există teme dedicate pentru dezvoltare 

personală în scopul voluntariatului și a realizării continue a faptelor bune. La întrebarea firească: ”care este 

utilitatea acestora?” vom încerca să răspundem succint, ca la o discuție colocvială și colegială, mai ales că 

profesorii, care sunt formatorii elevilor, trebuie ei înșiși să fie convinși de modelul pe care îl transmit. 

 Fiind de formație istoric, voi începe cu argumentele de mii de ani ale religiilor și civilizațiilor strălucite 

ale umanității: 

 În hinduism: „Nu pricinui vecinului tău, ceea ce nu vrei să înduri din partea lui.” 

În mozaism: „Ceea ce nu vrei să-ți pricinuiască alții, nu le face nici tu lor.” 

În budism: „Arată-le celorlalți aceeași iubire, aceleași bucurii și aceeași milă pe care tu dorești să-ți 

arate ei.” 

În taoism: „Consideră fericirea și suferința semenului tău, ca propria ta fericire și suferință și dă-ți 

silința să sporești binele ca și cum ar fi al tău.” 

În confucianism: „Poartă-te fața de ceilalți, așa cum ai vrea să se poarte ei față de tine.” 

În creștinism se spune că: „ceea ce vrei să facă oamenii pentru tine, să faci tu întâi pentru ei.” 

În islamism: „Nu este bun credincios cel ce nu gândește și nu face pentru fratele său, ceea ce ar face 

lui însuși.” 

În jainism: „La bucurie și fericire, ca și la suferință și nevoie, trebuie să tratăm pe ceilalți ca pe noi 

înșine.” 

În parsism: „Lumină și generozitate este cel care nu pricinuiește celorlalți, ceea ce nu face bine pentru 

el însuși.” 

 Concluzia care rezultă de aici este caracterul universal, pe deasupra spațiului, timpului și mentalităților 

religioase, a universalității necesității faptelor bune, văzute ”în oglindă”, nevoia socială a acestora. Toată 

paremiologia popoarelor confirmă aceeași idee. Redau, pentru susținere, doar un proverb indian, dar care sub 

formulări asemănătoare se regăsește în toată lumea: ”Ajută tu, te ajută și alții pe tine”. 

 De regulă, faptele bune, generoase sau nobile, banale sau mărețe, generează ecouri pozitive în 

societate, determinând efectul de contagiune, adică de molipsire, specific fenomenului ”bulgărelui de zăpadă”, 

care se transformă în avalanșă. Alți oameni, care au constatat faptele bune, vor imita comportamentul celui 

generos, caritabil etc. Mimetismul faptelor pozitive sau negative reprezintă, de fapt, o formă specială de 

manifestare a ”efectului de turmă” (imitarea comportamentului altor membri ai grupului).  

 Ce spun psihologii și biologii zilelor noastre în susținerea necesității faptelor bune? 

 În primul rând, faptele bune au efecte benefice asupra sănătății noastre. Nu-i așa că de fiecare dată 

când faci o faptă bună, indiferent de natura ei, te simți imediat mai bine, mai energic, mai împlinit? Emoția 

este descrisă de specialiști cu ajutorul conceptului “helper's high” sau “euforia ajutorului”. Studiile realizate 

au dus la concluzia că implicarea în organizarea unor fapte bune reduce nivelul de stres și implicit oferă o 
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liniște sufletească ce îi permite organismului să se refacă. Cercetătorii au arătat că “helper's high” sau “euforia 

ajutorului” este una dintre cele mai intense emoții care ne ajută să scăpăm de stres, alături de iubirea 

manifestată liber și profund. 

 În plus, s-au observat și modificări hormonale pozitive, cu rolul de a reduce stresul, depresia și 

anxietatea. Când suntem generoși, creierul nostru secretă oxitocina, hormon recunoscut pentru rolul esențial 

în dezvoltarea simțului matern și a încrederii în ceilalți. Alți doi hormoni asociați cu starea de bine și fericire 

sunt endorfina și dopamina, ambii secretați imediat ce realizăm o faptă ce ne face să ne simțim împliniți, fericiți 

și empatici. 

Un studiu recent afirma că a găsit un remediu pentru anxietatea socială. Este vorba despre mici acte 

de generozitate practicate în mod constant; dar oare asta nu spunea și N. Iorga? ”Gândurile rele se alungă prin 

fapte bune”. 

De ce generozitatea este un stimulent foarte puternic pentru starea noastră de bine? Se pare că 

explicația rezidă în faptul că oamenii au sentimentul că fac ceva care contează. Că dau un rost, un sens 

existenței. Că fac parte din Umanitate. Că fac un bine. Oamenii fericiți se simt, fac bine; răspuns la întrebarea: 

Ce mai faceți? Bine! (pentru că fac bine, adică fac fapte bune!). Intervenția faptelor bune, conform studiilor 

expertului american în psihologie pozitivă Martin Seligman are o influență pozitivă atât asupra emoțiilor, cât 

și a comportamentului.  

Din perspectivă biologică și neurologică, studiile efectuate au relevat faptul că nervul vag (nervul 

cranian responsabil cu bătăile inimii, respirația, mișcările musculare) este suportul pentru sentimente precum 

grija și altruismul. Activarea acestui nerv este asociată cu compasiunea și cu intuiția etică, că toți (inclusiv 

grupurile sau indivizii pe care îi considerăm inamici, ostili, adversari) suntem parte din Umanitate. Cu alte 

cuvinte, se poate spune că o ramură a sistemului nostru nervos a evoluat pentru a susține altruismul. Deci, a 

face bine, ține de umanitatea noastră, intrinsec legată de inima și respirația noastră. De asemenea, creierul 

posedă o conștiință a onestității, conectată la binele etic universal (Dumitru Constantin Dulcan). 

 În perspectivă creștin-ortodoxă faptele bune sunt importante. Sfântul Ioan Hrisostom: ”De purtări 

(bune) este nevoie, nu de cuvinte; de obiceiuri [bune], nu de iscusinţă (în cuvânt); de fapte, nu de vorbe. 

Acestea (faptele) pricinuiesc [câştigarea] Împărăţiei, acestea dăruiesc şi lucrurile cu adevărat bune. Nu ascuţi 

limba, ci sufletul curăţeşte-l”. În același sens, sintetic, Părintele Teofil Pârâian spunea: "Tot ceea ce faci, te 

face").  

Depășind aspectul cantitativ al faptelor bune, gânditorii creștini atrag atenția asupra pericolului 

satisfacției egocentrice, al mândririi cu acestea: ”nimeni făcând bine să nu se fălească, căci toți cei ce s-au 

nădăjduit în sineși, au căzut.” (Avva Xantie). Important rămâne, prin urmare, și acel ”de ce facem fapte bune” 

existând astăzi și o tendință prin care se promovează un voluntariat materialist, spre binele carierei ulterioare 

a ”voluntarilor” sau câștigul unor O.N.G.-uri. 

 Închei scurta argumentare a faptelor bune cu o poveste: 

Era un călugăr şi ucenicul lui. El şi-a trimis călugărul ucenic în lume să vadă ce lucruri minunate fac 

oamenii. A plecat ucenicul şi după un timp s-a întors la călugăr şi a început să-i povestească: 

 – Am văzut un om care mergea pe apă, spuse el entuziasmat. Dar călugărul nici nu clipi. 

 – Am văzut un om care zbura. Se ridica fără aripi deasupra pământului şi se deplasa prin aer către 

alt loc. Nici de data asta nu fu mişcat călugărul. 

 – Şi-am mai văzut un om care nu făcea nimic deosebit. Doar îşi făcea datoria în mod sârguincios. Şi 

călugărul a exclamat: 

– Acesta este un om care-i place lui Dumnezeu, căci cel ce-şi face datoria face bine altor oameni. De 

munca lui se pot bucura mulţi. 

 Cu speranța că mi-am făcut datoria de a arăta colegial, din perspectiva noastră, fără pretenții de adevăr, 

de ce este bine să facem fapte bune, închei cu o cugetare grecească: ”Vorba este umbra faptei” (Democrit) și 

cu proverbul constatator armean: ”tot ce faci, ție îți faci”. 
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Plantarea semințelor faptelor bune prin proverbe la orele de consiliere școlară 

    

Prof. Mihai Maricica 

 Școala Gimnazială Nr. 10 Botoșani 

 

Din timpuri străvechi, filosofii, oamenii de știință și liderii religioși au ajuns la concluzia că numai 

faptele bune pot da valoare omului. Reverberațiile acestei cugetări simple se regăsesc în credințele tuturor 

popoarelor, de pe toate continentele Terrei. 

Dar care este legătura între fapte și cuvinte? 

 Un proverb românesc spune următoarele: „O vorbă rea rănește mai mult decât o sabie ascuțită”. Un 

alt proverb românesc spune atât de frumos că: „vorba dulce mult aduce”, iar Confucius insista pe ideea că: 

”fără a cunoaște puterea cuvintelor este imposibil să cunoști oamenii", cuvintele având ”puterea atât să 

distrugă, cât și să vindece. Când aceste cuvinte sunt adevăr și bunătate pot schimba lumea." (Buddha). 

 Puterea cuvintelor derivă și din Talmudul ebraic:  

 "Fii atent la gândurile tale 

Pentru că ele vor fi cuvinte! 

Fii atent la cuvintele tale 

Pentru că ele vor fi fapte! 

Fii atent la faptele tale  

Pentru că ele vor fi obiceiuri! 

Fii atent la obiceiurile tale 

Pentru că ele vor fi caracterul tău! 

Fii atent la caracterul tău 

Pentru că el va fi destinul tău!" 

În domeniul atât de sensibil al Educației, deprinderea faptelor bune pleacă de la reliefarea importanței 

lor prin cuvânt. Ori cele mai pătrunzătoare cuvinte sunt cele condensate, sunt cuvintele-laser, adică proverbele. 

Un proverb este o exprimare care comunică un adevăr (sau o realitate a vieții) într-o manieră foarte 

incisivă și concisă. Proverbele sunt fraze scurte produse de experiența îndelungată, generațională, de fapt, este 

vorba de adevăruri ce sunt exprimate într-o formă ușor de amintit. În latină "pro" înseamnă pentru, spre, iar 

"verba" (cuvinte); se descrie astfel calea prin care proverbele reușesc să concentreze multe cuvinte de 

înțelepciune în expresii (zicale) scurte. 

Uneori, poate paradoxal, niște simple cuvinte rostite din inimă pot să facă mai mult decât unele fapte. 

În cazul ”efectului placebo” oameni bolnavi au început să se vindece pentru că un medic le-a spus că un 

medicament îi va face bine, deși acel „medicament-minune” era o „farsă”, un ser banal sau o simplă aspirină. 

Ce i-a vindecat pe acei oameni? Acele simple cuvinte venite de la cineva în care aveau încredere. 

 Amintirea proverbelor în orele de consiliere școlară, discutarea lor, povestirea lor în timp, pot 

reprezenta căi prin care elevii de gimnaziu – deja cu meme-uri de gândire pozitivă setate din clasele primare 

cu exemplul super-eroilor din basme – pot fi încurajați la acțiunea de realizare a faptelor bune, dar într-o acțiune 

conștientă, pentru că, uneori: ”e mai bine să nu faci nimic, decât să faci rău” (proverb italian) și ”Binefacerile 

rău plasate eu le socot fapte rele” (Ennius); vezi cazul intervenției/mișcării unui accidentat cu probleme la 

coloană! În plus, reamintim nevoia respectării autonomiei fiecărei persoane: ”binele cu sila nu se face”. 

 Profesorul de consiliere școlară va căuta din comoara paremiologică națională și universală acele 

proverbe (ziceri, cugetări proverbiale) care să conducă spre activarea pozitivă a tinerilor, spre voluntariatul 

faptelor bune.  
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 Copiii trebuie antrenați să găsească ei înșiși proverbe asemănătoare, să le discute ca ”oamenii mari” și 

să interiorizeze necesitatea evoluției lor umane (up-gradarea lor, termenul specific ”generației Z”), ca într-un 

joc cu multe nivele, în care ei înșiși sunt propriii eroi. 

 Să exemplificăm prin câteva proverbe pe care le-am folosit ca model (scrise pe tablă, pe coli de 

flipchart sau on-line, folosind aplicația wordwall) la orele de consiliere și dezvoltare personală. 

 Pentru a-i surprinde și a capta atenția, am plecat de la un proverb hawaian: ”A ohe lokomaika’i i nele 

i ke pana’i”, apoi le-am dat și traducerea: ”Niciunei fapte bune nu i-a lipsit răsplata”. 

 Am continuat cu alte proverbe. Redau șapte exemple: 

 ”Fapta bună laudă pe om” (proverb românesc); 

 ”Ajută tu, te ajută și alții pe tine” (proverb indian); 

”Gândurile rele se alungă prin fapte bune (Nicolae Iorga); 

”Omul e ca un puț cu apă, cu cât faci mai mult bine, cu atât mai mult îi vine” (proverb românesc, care 

a trebuit explicat copiilor fără fântâni); 

 ”Când faci un bine, uită imediat. Când ți se face un bine, nu uita niciodată” (proverb arab); 

 ”E mai bine să vorbești bine, dar mai bine să faci bine” (proverb englezesc). 

”Nu amâna să faci un lucru bun” (proverb japonez). 

 De la prezentare, explicare și înțelegerea proverbelor s-a trecut, firesc, la întrebările despre cum pot 

face ei fapte bune, iar de aici la acțiuni concrete, nu a fost decât un pas, mai ales că le-am amintit un proverb 

african: ”De crezi ca ești prea mic ca să faci un lucru însemnat, încearcă să dormi cu un tânțar într-o camera 

închisă”.  

  A urmat la clasa mea maratonul faptelor bune (deși știu că faptele nu se numără, ele se apreciază), 

pentru că fiecare copil dorea să fie eroul care să crească în strenght și life și să învețe noi skill-uri pentru 

dezvoltarea lui personală (limbajul empatic către ”nativii digitali” ai prezentului). 

În concluzie, folosite de învățători încă de acum un veac, de profesorii de religie și de limba română 

de astăzi, utilizarea proverbelor sau a formulărilor similare specifice educaţiei morale la orele de consiliere, 

poate fi o bună practică pentru dezvoltarea morală, personală, cetățenească a elevilor, care se pot sprijini pe 

valorile perene din proverbe pentru faptele lor bune, într-o dorită educație sufletească, ce poate întregi educația 

intelectuală și spirituală prezentă. 
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Voluntariatul - Schimbarea ce începe cu noi! 

POP RODICA-ELEONORA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 TILEAGD 

 

 A participa la o acțiune de voluntariat presupune trăirea unei experiențe dinamice, complexe, de mare 

încărcătură emoțională, ce lasă loc unui sentiment bogat de împlinire sufletească. Această satisfacție pe care o 

simțim în acele momente izvorăște din sentimentul că am făcut ceea ce era necesar, că am întins o mână de 

ajutor unor oameni năpăstuiți, măcinați de necazuri, sau că implicarea noastră într-un proiect a adus schimbări 

benefice în societate. Într-un cuvânt, timpul, cunoștințele noastre, energia și talentul nostru sunt dedicate unor 

scopuri nobile și susținerea unor cauze. 

 A fi voluntar presupune să fii activ, util, conectat la colectivitate, să ai răbdare, dragoste, înțelegere, 

multă compasiune față de cei pe care îi sprijinim. Prin voluntariat prind viață ideile personale, iar pentru 

realizarea lor e nevoie de multă responsabilitate, dinamism, încredere, acțiune, devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Nu doar cei care se bucură de rezultatele acțiunilor de voluntariat sunt cei care au de câștigat! 

Implicarea, participarea, organizarea acestor etape de voluntariat atrage dobândirea de noi abilități, creșterea 

stimei de sine, dezvoltarea personală, pregătirea pentru o carieră, exprimarea valorilor personale, respectarea 

angajamentelor față de comunitate. Cu alte cuvinte ajutăm și suntem ajutați! Nimic nu este întâmplător, orice 

faptă bună, orice acțiune duce la un final pozitiv pentru toți cei implicați, beneficiari și voluntari deopotrivă. 

Munca în echipă, rezultatele obținute, transformă voluntarii în persoane optimiste, empatice, încrezătoare, 

dornice să se implice în rezolvarea mai multor probleme din comunitățile din care fac parte, devenind acele 

persoane cu sufletul de aur pe care le admirăm și a căror exemplu de dăruire atrage după sine noi membri în 

acțiunile de voluntariat. 

 Viitorul societății îl ”poartă” pe umerii lor firavi, micuții elevi, iar educația investită în formarea lor 

ca personalități complexe este de o importanță majoră. Este foarte important ca elevii, de la cele mai mici 

vârste, să conștientizeze ce înseamnă gestul de a oferi ajutor fără a aștepta ceva în schimb. Elevii, încă de la 

grădiniță, pentru dezvoltarea sentimentului de empatie față de alții, trebuie implicați în activități ce presupun 

ajutorarea semenilor aflați la nevoie sau rezolvarea unor aspecte civice importante pentru societate. Activitățile 

de voluntariat începute de timpuriu ajută la dezvoltarea spritului de echipă, de apartenență la un grup, 

încurajează colaborarea între membrii implicați, soluționarea diferitelor provocări care apar pe parcurs, toate 

acestea transformând tinerii educați în membrii de valoare, într-o societate aflată în continuă schimbare și 

evoluție.  

 Unul dintre cele mai cunoscute beneficii ale voluntariatului este impactul asupra comunității. 

Voluntariatul permite conectarea la comunitate pentru a face un loc mai bun. Chiar și ajutorul cu cele mai mici 

sarcini poate face o diferență reală în viața oamenilor, a animalelor și a organizațiilor care au nevoie. 

Voluntariatul dedicat unei anumite cauze poate aduce beneficii atât personale cât și familiale. Timpul petrecut 

ca și voluntar ajută în cooptarea de noi prieteni, extinderea rețelei sociale și sporirea abilităților de comunicare 
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și integrare în societate. Una dintre cele mai bune modalități de a-ți face noi prieteni și de a întări relațiile 

existente este să te angajezi la o activitate comună împreună. Voluntariatul este o modalitate excelentă de a 

cunoaște oameni noi, mai ales pentru cei nou veniți într-o anumită zonă. Acesta întărește legăturile cu 

comunitatea și lărgește rețeaua de asistență, expunând oamenii cu interese comune, resurse de cartier și 

activități distractive și satisfăcătoare. Totodată voluntariatul oferă copiilor mai timizi posibilitatea de a-și 

exersa abilitățile de relaționare și de a-și dezvolta abilitățile sociale, prin întâlnirea în mod regulat cu un grup 

de copii cu interese comune.  

 Este esențial ca elevii, prin activitatea de voluntariat, să fie învățați să dea ceva înapoi comunităților 

lor. Dând înapoi, voluntariatul le insuflă acestora ideea că pot face din lume un loc mai bun, cu ajutorul fiecărui 

proiect inițiat. Ca bonus suplimentar, proiectele de voluntariat ajută copii să învețe importante abilități social-

emoționale, cum ar fi compasiunea, conștientizarea socială, abilități de relaționare, leadership și multe altele. 

A da înapoi este, de asemenea, o modalitate excelentă de cunoaștere a comunității și a membrilor acesteia. 

Când se face voluntariat apare ocazia de a cunoaște o mulțime de oameni și lucruri noi. Lucrul alături de alți 

copii, cărora le pasă, le va permite să-și lărgească rețeaua de prieteni. În plus, îi va ajuta să înțeleagă mai bine 

problemele comunității în care trăiesc. Faptul că reușesc să aibă o perspectivă largă și deschisă a diferitelor 

sfere de viață din jur, îi va ajuta să devină cetățeni eficienti și empatici. 

 După cum am mai subliniat, voluntariat înseamnă petrecerea unei părți din timpul liber ajutându-i 

pe alții, cum ar fi familiile care și-au pierdut casele după un dezastru natural, pentru a proteja animalele, mediul 

sau orice altă cauză cu impact civic. Voluntariatul oferă copiilor un gust de responsabilitate, deoarece unii 

oameni depind de ei pentru ceva important, și îi poate ajuta să învețe lucruri importante despre ei înșiși - cum 

ar fi în ce fel de lucruri se bucură cel mai bine. O muncă voluntară poate ajuta chiar unii copii să decidă ce vor 

să facă când vor crește.  

 Așadar, voluntariatul poate oferi un impuls sănătos încrederii în sine, stimei de sine și satisfacției 

vieții. Acesta este bun atât pentru minte cât și pentru corp. A dona timpul pentru a-i sprijini pe cei din jur este 

extrem de benefic, atât pentru voluntar, cât și pentru comunitatea sa. Este demonstrat statistic că persoanele 

care fac voluntariat în mod regulat sunt mai sănătoase atât din punct de vedere fizic, cât și mental. Persoanele 

care s-au oferit voluntar de-a lungul vieții trăiesc de obicei mai mult timp și au o bunăstare psihologică mai 

bună. Pe lângă beneficiile pentru sănătate, voluntariatul oferă un sentiment de scop. Sentimentul împlinit de a 

da înapoi și de a contribui la societate este de neegalat. Rolul de voluntar poate oferi, de asemenea, un sentiment 

de mândrie și identitate și totodată un sentiment natural de realizare. Cu cât copilul se va simți mai bine prin 

desfășurarea acestei activități, cu atât va avea o viziune mai pozitivă asupra vieții sale și a obiectivelor viitoare.
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PROIECTUL NOSTRU PENTRU O LUME MAI BUNĂ 

 

prof. Georgiana Coman 

Colegiul Național „Ion Luca Caragiale”, Municipiul Ploiești  

 

Proiectul nostru pentru o lume mai bună se adresează adolescenților din primul an de liceu și vizează 

în primul rând formarea elevilor ca cetățeni responsabili și independenți, cu limba franceză ca punct de 

referință și ca vector de comunicare. Ne propunem apoi dezvoltarea motivației și gândirii critice a cursanților, 

conștientizarea locului pe care îl ocupă în comunitatea școlară și în societate, valorizându-i și ajutându-i să 

progreseze ca indivizi. 

În acest context, temele abordate de proiect sunt responsabilitatea civică și solidaritatea. 

Proiectul pe care îl propunem se numește Să acționăm pentru o viață mai bună împreună!. Avem în 

vedere să determinăm elevii și comunitatea școlară în ansamblu să conștientizeze practicile eco-responsabile, 

să îi facem să dobândească abilitățile și cunoștințele necesare pentru a juca un rol în societate la nivel local și 

pentru a dezvolta un comportament civic și de susținere, favorizând în același timp studiul limbii franceze. 

Demersul se va desfășura intens timp de o săptămână, în perioada programului național „Școala altfel”. Vorbim 

despre o săptămână în care elevii au ocazia să se implice în proiecte cu teme diferite, care le permit să-și 

dezvolte abilitățile sociale și emoționale, să evolueze ca personalități, să își îmbogățească bagajul cultural și 

să-și evidențieze creativitatea.  

Proiectul include mai multe etape: 

1. Propunerea unor reguli de bune maniere în comunitatea școlară 

De-a lungul timpului, s-a constatat că adolescenții folosesc excesiv noile tehnologii. Încercăm acum 

să reducem utilizarea acestor tehnologii și consecințele lor sociale și să promovăm o bună gestionare a 

telefoanelor mobile sau a Internetului, cel puțin în școală. Prin urmare, elevii vor scrie reguli de bune maniere 

cu ajutorul tehnologiilor. 

Demers  

Lucru în echipă de trei sau patru elevi. 

a. Pregătirea 

Elevii enumeră obiceiurile nocive legate de dispozitivele tehnologice. Începem cu un brainstorming, 

cu scopul de a-i face pe elevi să se gândească la toate situațiile în care gadgeturile acaparează viața oamenilor, 

la comportamentele care îi irită și să se întrebe dacă sunt dependenți de telefonul lor mobil sau de calculator. 

De asemenea, se poate realiza un sondaj privind dependența de Internet a colegilor lor de școală. 

Le propunem apoi să selecteze obiceiurile dăunătoare pe care le consideră cele mai problematice 

pentru bunăstarea socială și care le amenință viața în școală și în societate. 

b. Realizarea 

Elevii vor crea reguli de bune maniere cu ajutorul tehnologiilor (maximum 10 reguli). Din lista pe care 

au propus-o, îi invităm să-și imagineze o regulă pentru fiecare problemă menționată. Fiecare regulă va viza 

îmbunătățirea comportamentului antisocial cauzat de utilizarea de către oameni a noilor tehnologii. Vor 

propune apoi principii sau reguli. Aceste reguli sau principii ar trebui elaborate într-un mod uniform. De 

exemplu, se pot inspira din sistemele de reguli existente în societate, pot scrie reguli în formă imperativă sau 

pot da fiecărei reguli un titlu. Este obligatoriu să păstrăm aceeași formă pentru fiecare regulă pentru a construi 

un întreg coerent. 

Elevii își vor imagina un titlu pentru lista lor de principii de urmat. 
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Vor face un afiș ilustrat care poate fi citit și atrage atenția asupra subiectului. 

Aceștia vor oferi sfaturi colegilor lor, cu scopul de a-i determina să învețe să folosească în mod eficient 

noile tehnologii. 

2. Elaborarea unui paragraf pentru regulamentul intern al unității de învățământ/ comunității 

Acest al doilea pas intenționează să sugereze adăugarea unui paragraf referitor la comportamentul 

civic în regulamentul de ordine interioară al instituției. 

Demers 

a. Pregătirea 

Elevii sunt rugați să enumere principiile vieții comunității școlare pe care nu le respectă întotdeauna 

și să le aleagă pe cele mai importante. Ei trebuie să se gândească la lucruri concrete, dar și la relațiile din clasa 

lor. 

b. Realizarea 

Pentru fiecare problemă identificată, elevii trebuie să găsească o regulă. Regulamentele trebuie să fie 

scrise formal și să fie valabile pentru toată lumea. Elevii se pot inspira din Carta drepturilor și îndatoririlor 

cetățenilor, din reglementările unei municipalități sau din alte reglementări generale (profesorul oferă 

documente justificative în acest sens, care vor fi analizate și comentate și care vor servi drept resurse pentru a-

i face pe elevi să își prezinte opiniile cu privire la drepturile și îndatoririle cetățenilor). 

De asemenea, vom reflecta la argumentele care ar putea să convingă conducerea școlii să accepte 

propunerile lor pentru regulamentul intern al instituției. 

Elaborarea regulamentului intern al școlii constituie un moment privilegiat de construcție și însușire a 

regulilor. Elevii devin astfel cetățeni responsabili, capabili să argumenteze cu privire la probleme de interes, 

să exercite o bună judecată și să-și arate capacitatea de a stabili reguli și de a adopta un comportament 

responsabil. Este o oportunitate pentru ei de a participa la procesele decizionale ale instituției de învățământ și 

de a se implica în viața școlii, cultivând împreună un sentiment de responsabilitate față de sine și față de alții, 

respect de sine și respect față de ceilalți, devenind în acest fel conștienți de drepturile și obligațiile lor. 

 

3. Studiu asupra ingredientelor produselor consumate la școală 

Elevii vor analiza modul de fabricare al anumitor produse alimentare pe care le consumă la școală. 

 Demers 

a. Pregătirea 

Elevii sunt rugați să facă o listă cu alimentele procesate pe care le consumă regulat la școală. Ei vor 

analiza compoziția acestora. 

b. Realizarea 

Elevii studiază compoziția produselor. Sunt invitați să citească eticheta cu ingredientele care alcătuiesc 

produsele. Vor face cercetări pentru fiecare ingredient, vor studia proveniența acestora și modul de fabricație. 

Vor căuta pe Internet, pot contacta companiile care le realizează. Vor constata că produsele au deseori nume 

de cod cum ar fi E ..., cursanții ar trebui să caute ce se află în spatele acestor inițiale. 

Acest studiu ne va permite să știm mai multe despre ceea ce mâncăm și să învățăm să consumăm în 

mod responsabil. Prezentarea poate continua cu o dezbatere alături de ceilalți colegi, pentru a vedea dacă am 

reușit să le schimbăm perspectiva asupra produselor.  
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4. Sărbătorirea Zilei Internaționale a Solidarității umane 

Închidem proiectul cu o activitate de relaxare. 

Pentru a marca Ziua Internațională a Solidarității Umane (20 decembrie), elevii sunt rugați să propună 

un program cultural francofon și să prezinte un spectacol original: poezii, catrene, cântece etc. 

Demers 

Formăm grupuri de trei sau patru elevi. 

a. Pregătirea 

În fiecare grup, elevii sunt invitați să se gândească la un program cultural francofon pentru a sărbători 

această zi. Spectacolul pe care îl vor susține ar trebui să fie legat de tema solidarității umane. În această etapă, 

le cerem să vorbească despre gusturile lor în muzică, literatură și cinematografie franceză. De asemenea, ei își 

pot pune în valoare talentele lor de cântăreț, actor, poet etc. Ei trebuie să pregătească un scurt discurs de 

deschidere pentru a-și prezenta inițiativa. 

b. Realizarea 

Elevii realizează programul evenimentului: 

- Selectează texte (poezii, extrase literare, benzi desenate ...) și cântece franțuzești pe tema solidarității umane 

– pe Internet sau la biblioteca liceului. 

- În funcție de talentele tuturor celor din grup, ei pot interpreta singuri un cântec, pot crea propriile lor poezii, 

schițe și desene. 

- Discursul de deschidere va fi scurt și le va permite să introducă tema solidarității umane și să își anunțe 

programul. Pentru a introduce tema, ei pot, de exemplu, să ofere câteva citate ale unor autori celebri despre 

solidaritate. 

 

Ca o posibilă extindere a activităților proiectului, putem sugera elevilor să scrie scrisori cititorilor 

revistelor școlare pe teme de responsabilitate civică și solidaritate, să propună articole în revista școlară pe 

aceleași subiecte sau chiar să creeze un blog în scopuri educaționale. 

Concluzii 

Proiectul începe cu o prezentare clară și detaliată a temei care urmează să fie abordată. Elevii sunt 

obligați să citească întregul proiect individual înainte de a începe să lucreze la activități. Acesta este un efort 

colectiv. 

Ca parte a proiectului, elevii se pot uita la fotografii, le pot descrie și le pot comenta, pot solicita 

diverse resurse considerate necesare pentru a-și dezvolta ideile.  

Echipele de lucru vor fi formate asigurând în același timp gruparea cursanților cu gusturi comune. 

Vom lăsa cursanții să-și aleagă subiectele de cercetare după cum doresc. 

În general, ne gândim să începem activitățile cu conversații pe tema ce urmează a fi dezvoltată, apoi 

continuăm cu lectura unor documente autentice sau semi-autentice și încheiem cu o activitate de scriere. Pentru 

faza de conversație, vom lăsa cursanții să dezbată timp de aproximativ zece minute. 

 

În prezent, când accentul pus pe responsabilitatea individuală își arată limitele în fața unor situații din 

ce în ce mai dificile și complexe, suntem convinși că este mai mult ca oricând necesar să regândim solidaritatea 

ca valoare centrală a societății noastre și ca posibilitate de răspuns colectiv la crizele contemporane. 

În acest context, activitățile prevăzute în proiectul nostru au ca obiectiv principal să îi facă pe elevi să 

acționeze ca cetățeni autonomi, capabili să se angajeze și să ia inițiative pentru a-și îmbunătăți viața în cadrul 

comunității școlare în special și în societate într-un context global, prin abilități de comunicare în limba 
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franceză. În plus, ne propunem să promovăm valorile sociale (amabilitate, toleranță, onestitate, solidaritate) și 

să abordăm diferite registre: standard și formal (căutarea informațiilor despre subiecte civice, purtarea de 

conversații pe aceste subiecte, înțelegerea și redactarea regulamentelor etc.). Acest proiect face posibilă 

acordarea unei voci adolescenților cu privire la problemele solidarității și a simțului responsabilității, 

aprofundarea reflecției și a capacității lor de a se exprima pe această temă și de a-i încuraja să acționeze. 

La sfârșitul proiectului, cursanții își vor da seama că, într-o situație reală, trebuie să fie complet 

autonomi în limba franceză. Vor fi capabili să rezolve problemele de zi cu zi, civice și să își organizeze viața 

practică, în școală și în societate. 
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Rolul voluntariatului 

Prof. înv. primar Popescu Alexandra-Daniela 

Liceul Teoretic „Henri Coanda”- Craiova, Dolj 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, 

ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai 

prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 
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✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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DESPRE VOLUNTARIAT ÎN ROMÂNIA 

             Dumitru Violeta Marinela  

Motto:„Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună,  

trebuie să contribuim la crearea ei”. 

Gandhi 

În multe din statele lumii, voluntariatul este o activitate practicată la scară largă de categorii diverse 

de oameni și din diferite motive:  ajutor pentru semeni, dobândirea experienţei într-un anumit domeniu,  

cunoașterea unor oameni noi. 

România deschide greoi porţile voluntariatului întrucât acordă atenție minimă acestui tip de activitate, 

iar informaţiile sunt puţine. 

În ţara noastră, voluntariatul e reglementat abia în anul 2014 prin  Legea nr. 78/2014, în care se precizează 

că statul român sprijină dezvoltarea voluntariatului prin intermediul tuturor instituţiilor sale care activează în 

domeniile în care se desfaşoară activităţile de voluntariat. Aceeaşi lege oferă şi definiţii clare pentru termenii 

de voluntariat, voluntar, beneficiar al activităţii de voluntariat, activitate de interes public, organizaţie gazdă şi 

contract de voluntariat. Astfel, potrivit legii: 

• Voluntariatul e definit drept „participarea voluntarului-persoană fizică la activităţi de interes public, 

desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de către persoane juridice de drept 

public sau de drept privat, fără remuneraţie, individual sau în grup.”; 

• Voluntarul este „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, 

apartenenţă politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislaţiei în domeniul muncii şi 

desfăşoară activităţi de voluntariat.”; 

• Activitatea de interes public e definită drept „activitatea desfăşurată în domenii precum: artă şi 

cultură, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătatea, asistenţa socială, 

religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, dezvoltarea 

comunitară, dezvoltarea socială.”; 

• Organizaţia gazdă este „persoana juridică de drept public sau de drept privat, fără scop lucrativ, care 

organizează şi administrează activităţi de voluntariat.”; 

• Beneficiarul activităţii de voluntariat este „persoana fizică, alta decât soţul/soţia si copiii, sau 

persoana juridică în folosul căreia se desfăşoară activitatea de voluntariat.”; 

• Contractul de voluntariat reprezintă „convenţia încheiată între un voluntar şi organizaţia gazdă, în 

temeiul căreia prima parte se obligă să presteze o activitate de interes public, fără a fi remunerată, iar 

cea de-a doua se obligă să ofere o activitate adecvată solicitării sau pregătirii voluntarul”. 

       E foarte important să se cunoască faptul că voluntariatul se poate face doar pe baza unui contract scris, 

numit contract de voluntariat şi, de asemenea, e foarte important ca acest contract să nu mascheze un raport 

de muncă.  

În art. 10 din Legea nr. 78/2014 sunt reglementate foarte clar aceste aspecte, dar şi altele după cum 

urmează: 

• Legea interzice, sub sancţiunea anulării, încheierea unui contract de voluntariat în scopul de a evita 

încheierea contractului individual de muncă sau, după caz, a unui contract civil de prestări de servicii; 

• Activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională, cu condiţia ca aceasta să se desfăşoare 

în domeniul studiilor absolvite; 

• Pe toată durata activităţii de voluntariat, cât şi la final, organizaţia gazdă, la cererea voluntarului, 

eliberează un certificat de voluntariat, la care va fi anexat şi un raport de activitate; 

http://federatiavolum.ro/wp-content/uploads/2014/11/LV_promulgata.pdf
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• Certificatul de voluntariat va conţine datele de identificare ale organizaţiei, numărul de înregistrare şi 

data emiterii, numărul de înregistrare şi data contractului de voluntariat, numele şi datele de 

identificare ale voluntarului, perioada de voluntariat şi numărul de ore efectuate, numele 

reprezentantului legal al organizaţiei gazdă, menţiunea „Voluntarul şi organizaţia emitentă sunt 

responsabili pentru veridicitatea datelor şi informaţiilor cuprinse în acest certificat”; 

• Raportul de activitate va cuprinde următoarele elemente: activităţile de voluntariat pe care le-a prestat 

persoana respectivă, atribuţiile pe care le-a avut, precum şi aptitudinile pe care le-a dobândit în urma 

acestei experienţe. 

• Actul normativ nu precizează şi o limită a perioadei în care o persoană poate fi voluntar, ci doar 

obligaţia că, odată stabilită data colaborării, această perioadă să fie înscrisă în contractul de voluntariat. 

• Organizatia non-profit e obligată să dea persoanei care devine voluntar un exemplar din acest contract, 

o fişă de voluntariat şi o fişă de protecţie a voluntarului. 

Fisa de voluntariat trebuie să cuprindă  detalierea activităţii pe care urmează să o desfăşoare, iar fişa de 

protecţie a voluntarului va cuprinde toate instrucţiunile cu privire la modul de efectuare a activităţii, precum şi 

normele de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă. 

De menţionat sunt şi cazurile de încetare a contractului de voluntariat. Conform actului legislative în vigoare, 

contractual de voluntariat încetează: 

• la expirarea termenului stabilit în contract; 

• atunci când acţiunile prevăzute în acest contract au fost desfăşurate/încheiate; 

• atunci când ONG-ul respectiv îşi încetează activitatea; 

• de comun acord; 

• prin denunţare unilaterală (în acest caz legea spune că va fi aplicat un preaviz de 15 zile).  

Avantaje 

Avantajele pe care le oferă voluntariatul sunt unele variate, dintre care amintim: 

• Poate constitui experienţă profesională, cu condiţia ca activitatea să fie desfăşurată în domeniul 

studiilor. Voluntariatul este foarte util pentru absolvenţii de facultate care nu pot dobândi astfel  

experienţă în domeniu cursurilor absolvite.Astfel va avea şanse mari să îşi găsescă un job, comparativ 

cu un absolvent care nu are în CV experienţă profesională/activităţi de voluntariat. 

• Oferă ocazia interacţiunii cu diferite categorii sociale unde se învaţă lucrul în echipă pentru atingerea 

unui obiectiv comun. Pe mulţi dintre aceştia îi poţi transforma chiar în prieteni. 

• Te ajută să îţi dezvolţi abilităţile de comunicare  şi leadership. 

• Dezvoltă creativitatea, spiritul civic şi responsabilitatea social. 

Pe lângă avantajele mai-sus enunţate, voluntariatului ar putea avea şi dezavantaje, însă numărul 

acestora este considerabil mai mic. Pot fi considerate dezavantaje ale voluntariatului: 

• Lipsa remuneraţiei; 

• Poate implica un anumit grad de efort şi stres. Astfel, odată ce sunt stabilite anumite obiective, acestea 

trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există sancţiuni. 

Activitatea de voluntariat se desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea. Protejarea mediului, 

educaţia ecologică şi integrarea persoanelor cu dizabilităţi sunt domeniile în care voluntariatul este foarte 

des întâlnit. 

https://limarom.ro/siguranta-la-locul-de-munca-si-norme-de-protectia-muncii-tot-ce-trebuie-sa-stii/
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În concluzie, voluntariatul e o activitate care îţi poate aduce o multitudine de satisfacţii personale şi care 

îţi poate lărgi cercul de prieteni, dar schimbă şi modul în care vezi lumea din jur. Dacă timpul îţi permite, alege 

şi tu o speţă în care crezi şi implică-te! Nu uita de normele în vigore! 
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O FAPTĂ BUNĂ 

                                                                              Strujac Alexandru Emil 

                                                                              Liceul Teoretic ’’Constantin Noica’’ Alexandria 

 

Dumnezeu a creat lumea! Așa cum există binele există și răul! Ce credeți că am ales dintre ele? Mi-

am propus să fac o faptă bună în fiecare zi. Oare voi reuși? 

Era o zi ploioasă de vară. Împreună cu fiul meu ne-am hotărât să mergem la o Mănăstire din județul 

nostru și să donăm mai multe bunuri despre care credeam că sunt necesare acelui lăcaș. Am mers la un 

supermarket și am început să facem cumpărături. Ca un copil de 8 ani, fiul meu ar fi vrut să cumpărăm tot 

magazinul începând bineînțeles cu dulciurile care erau apetisante chiar și pentru mine, un bărbat în toată firea.  

Am reușit să-l fac să înțeleagă că într-un lăcaș de cult sunt necesare produse alimentare destinate în 

special strictului necesar. După ce ne-am asigurat că am făcut cumpărăturile corespunzătoare, toate bunurile 

le-am urcat în mașină și am plecat spre locul stabilit. 

Băiatul meu era atât de fericit încât mă întreba continuu dacă cei din Mănăstire se vor bucura pentru 

că le aducem mâncare. I-am spus că cei care locuiesc aici nu sunt “oameni ai străzii”care nu-și pot procura 

hrana, ci sunt călugări care au strictul necesar și se mulțumesc că Bunul Dumnezeu le oferă ceea ce alții nu au. 

Tot traseul până la Mănăstire a fost o oră de religie, învățături și pilde pe care m-am bucurat că fiul meu le-a 

ascultat și și-a dat seama că este foarte important ca în viață să-i ajuți pe semenii tăi. 

Iată-ne ajunși la locul propus! După ce ne-am închinat și am admirat puțin împrejurimile am intrat în 

curtea ce parcă era un mic paradis. Era o liniște desăvârșită. Dintr-o încăpere a apărut un bătrânel care ne-a 

poftit să vizităm întreg lăcașul. Mai târziu am aflat că era starețul mănăstirii, dar am rămas surprinși după ce 

ne-a spus că era singurul care locuia în acel mirific loc al lui Dumnezeu.  

I-am spus care era principalul scop al vizitei noastre acolo. După ce ne-a ascultat, ne-a povestit că în 

fiecare sâmbătă, în incinta mănăstirii familiile și preoții din sat vin și pregătesc mâncare pentru oamenii care 

se strâng la rugăciune, dar nu toate produsele pe care noi le adusesem erau acceptate acolo. Era permisă numai 

mâncarea de post. După ce starețul ne-a mai povestit câte ceva despre lăcașul acela, am lăsat o parte din 

merinde și am plecat luându-ne rămas bun și promițând că vom reveni. Pe drumul de întoarcere fiind puțin 

abătuți pentru ca nu reusisem sa impartim tot ce cumparasem, ne-am gândit că cel mai bine ar fi ca produsele 

rămase să le dăm unor oameni nevoiași. Dar aproape se înserase și ploua necontenit. Ca prin minune gândul 

îmi zbură la un fin al meu foarte credincios, care ori de câte ori avea ocazia strângea bani și alimente pentru 

cei nevoiași. Imediat l-am sunat și i-am relatat cele întâmplate. El fiind un om cu credință în Dumnezeu și un 

„om al bisericii”, ne-a sfătuit să nu fim necăjiți pentru că așa a vrut Bunul Dumnezeu să se întâmple. Am 

hotărât să ne întâlnim imediat și cum a urcat în mașină ne-a rugat să mergem la o adresă pe care ne-a indicat-

o chiar el. 

Acolo, într-o garsonieră mică și sărăcăcioasă locuia o femeie care cu ceva timp în urmă suferise un 

accident, pierzându-și unul dintre picioare. Ba mai mult, într-o zi când era dusă să-și cumpere câte ceva, 

chinuindu-se să meargă cu ajutorul unor cârje improvizate, mica ei garsonieră a luat foc, iar până la venirea 

pompierilor totul se făcuse scrum. Am sunat sfioși la ușă, iar când aceasta s-a deschis a apărut o ființă de statură 

mică, cu ochii blajini și curioși. Am rugat-o să ne ierte că o deranjăm, dar avem unele daruri pentru ea.  

Ne-a primit cu drag, cu ochii umeziți de lacrimi, mulțumindu-i în permanență Bunului Dumnezeu 

pentru bogăția pe care i-o adusese. Da!!! Chiar așa era pentru ea! O bogăție! Pentru noi cei care avem mai mult 

era un simplu gest de binefacere. Băiețelului meu îi șiroiau lacrimile pe obraji și nu-și putea da seama de ce 

oamenii sunt atât de diferiți între ei. Nu putea înțelege de ce noi avem iar alții nu au aproape nimic. A trebuit 
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să-l liniștesc si să-i spun că fiecare om primește mai mult sau mai puțin de la viață, dar important este să știm 

cum să prețuim ceea ce avem. 

Când ne pregăteam să plecăm și după ce bătrânica ne mulțumea continuu, un gest al dânsei ne-a lăsat 

fără cuvinte, atât pe mine cât și pe finul și pe fiul meu. A bătut la ușa vecinei și în prezența noastră a invitat-o 

pe aceasta să-i daruiasca si ei din darurile pe care le primise de la noi. 

Atunci ne-am dat seama că cel mai frumos și mai generos gest pe care poți să-l faci în viață este acela 

de a împărți ceea ce ai cu cel care îți este aproape și căruia viața i-a oferit mai puțin decât ție. Și astfel am aflat 

că fapta bună pe care noi o făcusem era de fapt o mică părticică din bunătatea pe care bătrânica o avea în suflet. 

Am ajuns acasă bucuroși că în acea zi ploioasă de vară reușisem să înțelegem că faptele bune aduc întotdeauna 

cu sine FAPTE BUNE!!!        
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PĂMÂNTUL- EXEMPLUL SUPREM DE RECICLARE 

 

Prof. Gorcioaia Kinga Eva 

Colegiul Economic „Transilvania”, Tg. Mureș 

 

 

       ,,O strălucitoare bijuterie în nuanțe de albastru și alb “ aşa a descris astronautul Edgar Mitchell planeta 

noastră văzută în întunecimea spaţiului cosmic. 

        Trista realitate este însă că oamenii produc anual zeci dacă nu sute de tone de deșeuri care sunt depozitate 

fie în gropi speciale, acoperite cu pământ, fie aruncate în mări și oceane, fie incinerate și au impact puternic 

asuptra mediului înconjurător. Mulți se tem că semnalul privitor la deteriorarea mediului a fost dat prea târziu, 

deoarece o bună parte din daunele aduse deja ecosistemelor sunt ireversibile. Așa să fie oare? 

        Când ne gândim că omul ar putea distruge pământul din cauza propriei nesăbuinţe, putem fi încurajaţi 

dacă avem în vedere uluitoarea capacitate de regenerare a acestuia. Descriind capacitatea pământului de a se 

regenera într-un mod uimitor, René Dubos face următoarele observaţii încurajatoare în cartea intitulată The 

Resilience of Ecosystems (Capacitatea de redresare a ecosistemelor): ,,Ecosistemele au câteva mecanisme de 

auto-vindecare. Datorită acestora, ecosistemele contracarează efectele perturbaţiilor, pur şi simplu restabilind 

treptat echilibrul ecologic iniţial“. 

        Pămîntul nu este ca un restaurant, unde alimentele și produsele necesare sunt aduse din afară, iar gunoiul 

este luat și dus în altă parte. Aerul curat și apa potabilă de care depinde viața noastră nu sunt aduse de undeva 

din spațiu și nici deșeurile nu sunt trimise în spațiu. Cum reușește planeta noastră să rămână un loc curat, 

propice vieții? Datorită ciclurilor ei naturale, precum cel al apei, al carbonului, al oxigenului și al azotului. Să 

analizăm câteva exemple. 

       Ciclul apei: Apa este esențială vieții. Ciclul hidrologic asigură apă curată, potabilă întregii planete. El 

constă în trei etape: datorită căldurii Soarelui, apa se evaporă în atmosferă, această apă purificată se 

condensează, formând norii, iar din nori, apa cade sub formă de ploaie, grindină, lapoviță și ninsoare înapoi pe 

pământ, de unde se va evapora din nou, încheind astfel ciclul. Câtă apă se reciclează anual? Potrivit unor 

estimări, suficient de multă ca să acopere întreaga suprafață a planetei cu un strat de circa un metru. 

        Este bine cunoscut și faptul că, în cadrul procesului vital al fotosintezei, plantele folosesc dioxidul de 

carbon şi apa ca materie primă pentru a produce glucide, utilizând lumina soarelui ca sursă de energie. În 

paranteză fie spus, în timpul fotosintezei, plantele eliberează oxigen. Ar putea fi acesta numit „reziduu“? Pentru 

noi, în mod cert, acest produs secundar nu este un reziduu. Este vital să inspirăm oxigenul, pe care îl folosim 

la metabolizarea, sau arderea, alimentelor în organism. Apoi expirăm dioxidul de carbon rezultat, pe care 

plantele îl prelucrează ca pe o materie primă utilă desfăşurării fotosintezei. S-ar putea să fi studiat acest proces 

la orele de ştiinţe naturale, însă aceasta nu face ca procesul în sine să fie mai puţin important sau mai puţin 

uimitor. 

        Fosforul joacă un rol vital în ce priveşte transferul de energie atât în cadrul celulelor corpului nostru, cât 

şi în cadrul celulelor animalelor. Din ce extragem fosforul? Tot din plante. Acestea absorb fosfaţii anorganici 

din sol şi îi transformă în fosfaţi organici. Noi, la rândul nostru, consumăm plantele care conţin fosfor sub 

această formă, fosfor pe care organismul nostru îl foloseşte în cadrul unor procese vitale. După aceea, fosforul 

se întoarce în sol sub formă de „deşeuri“, care pot fi din nou absorbite de plante. 

        Avem nevoie, de asemenea, de azot, care intră în alcătuirea fiecărei proteine şi a fiecărei molecule de 

ADN a corpului nostru. Cum obţinem acest element indispensabil vieţii? Deşi azotul se găseşte în atmosferă 

în proporţie de aproximativ 78 la sută, nici plantele şi nici animalele nu îl pot absorbi în mod direct. Prin 

urmare, azotul din aer trebuie transformat pentru a putea fi asimilat de plante şi folosit ulterior de oameni şi de 

animale. Cum are loc această transformare, sau fixare, a azotului? În diferite moduri. Unul dintre acestea constă 

în acţiunea fulgerelor. Procesul de fixare a azotului este realizat şi de bacteriile care trăiesc în nodozităţile de 

pe rădăcinile unor plante leguminoase, cum sunt mazărea, soia şi lucerna. Aceste bacterii transformă azotul 

atmosferic în substanţe care pot fi folosite de plante. Astfel, când consumaţi legume verzi, asimilaţi azotul de 

care corpul are nevoie pentru a produce proteine. Este uluitor faptul că găsim diferite specii de legume şi în 
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pădurea tropicală, şi în deşert, şi chiar în tundră. Iar în cazul în care o suprafaţă a solului este incendiată, 

primele plante care o colonizează după aceea sunt, de obicei, plantele leguminoase.  

        Ce sisteme de reciclare minunate! Fiecare dintre aceste cicluri foloseşte reziduurile de la celelalte cicluri. 

Energia necesară desfăşurării lor provine îndeosebi de la soare, o sursă nepoluantă şi inepuizabilă. Cât de mult 

contrastează aceasta cu eforturile umane de a recicla materialele! Chiar şi produsele artificiale considerate 

nepoluante s-ar putea să nu contribuie la curăţarea planetei din cauza complexităţii sistemelor de reciclare 

inventate de om. În această privinţă, revista U.S. News & World Report atrăgea atenţia asupra faptului că 

produsele ar trebui concepute astfel încât componentele lor de foarte bună calitate să poată fi recuperate cu 

uşurinţă prin reciclare.  

         Reciclarea deșeurilor a ajuns să fie o problemă de maximă importanță pentru salubritatea generală a 

Terrei. În pofida progreselor tehnologice înregistrate de om, anual se produc tone și tone de deșeuri toxice, 

nereciclabile. Totuși, Pământul își reciclează perfect toate deșeurile, fiind un adevărat „expert” în inginerie 

chimică, oferindu-ne și nouă astfel un exemplu suprem în reciclare. 

          În concluzie, pământul nu trebuie considerat sortit distrugerii din cauza proastei administrări, a lăcomiei 

şi a indolenţei omului. O educaţie corespunzătoare şi eforturile conjugate pentru binele omenirii pot ajuta pămâ 

ntul să înlăture până şi pagubele de mari proporţii aduse echilibrului ecologic, mediului şi solului. Fiecare 

dintre noi trebuie să lăsăm indiferența, să luăm atitudine și să fim mai atenți când ducem gunoiul: să dăm 

importanță reciclării deșeurilor! Procedând astfel, ne vom bucura de un mediu mai curat și vom fi mai sănătoși. 

 

 

 

 

Bibliografie 

1. Scientific American, ediție specială (2008), intitulată „Majestic Universe”, p. 11. 

2. Perfect Planet, Clever Species – How Unique Are We?, de William C. Burger, 2003, p. 24, 34. 

3. Rare Earth – Why Complex Life Is Uncommon in the Universe, de Peter D. Ward și Donald Brownlee, 

2000, p. 224. 

4. The Resilience of Ecosystems: An Ecological View of Environmental Restoration Paperback – by Ren-E 

Jules Dubos,Univ Pr of Colorado, 1978 

5. The Sacred Balance – Rediscovering Our Place in Nature, de David Suzuki, 2007, p. 102. 

6.  God and the New Cosmology – The Anthropic Design Argument, de M. A. Corey, 1993, p. 144, 145.  

 

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ren-E+Jules+Dubos&search-alias=books&field-author=Ren-E+Jules+Dubos&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&text=Ren-E+Jules+Dubos&search-alias=books&field-author=Ren-E+Jules+Dubos&sort=relevancerank


“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

875  

ACTIVITATEA  DE VOLUNTARIAT  - PUNTE ÎNTRE EDUCAȚIE ȘI FORMARE 

PROFESIONALĂ   

Prof.înv.presc. Răican Anda Cătălina 

 Grădinița nr. 224, Bucuresti 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă 

să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin 

acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Voluntariatul 

rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.  

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se 

face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între grădinița unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu prescolari -voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări, am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de prescolari entuziaști, care s-au oferit voluntari pentru a le veni în sprijin copiilor  cu 

dizabilități de aici.    
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Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să nu fie prețuită cu adevărat. 
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VOLUNTARIATUL - O BINECUVÂNTARE 

 

GUG MARIA-CLAUDIA 

G.P.P. Nr.53 ORADEA, Structura G.P.N. Nr.14 

 

 ,,Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume”.( Mahatma Gandhi) 

„Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești.” — Maica Tereza 

Voluntariatlul înseamnă generozitate, să oferi ceva fără să aștepți ceva la schimb, un act de bunătate. 

Activitatea de voluntariat te apropie de oameni, de o lume diferită, cu nevoi multiple. Cu alte cuvinte, 

voluntariatul este un examen important în cunoașterea realității necosmetizate și, în același timp, un pas 

important spre cunoașterea personală. Prin voluntariat  poți simți cu adevărat fericirea produsă de impactul tău. 

  ,,Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare.”,,Voluntarii  sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care 

reflectă compasiune ,grijă nemăsurată, răbdare, voinţa şi dragoste adevărată pentru OM, COMUNITATE, 

NATURĂ”, afirma Erma Bombeck. „Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia și de a simți 

fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta”, spunea Emanuel Swedenborg . Voluntarul învaţă să adopte o atitudine 

tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica 

în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o contraprestaţie materială.  ,,Nu poţi lăsa urme în nisip atâta timp cât stai jos.” (Nelson Rockefeller) 

Un  proverb grec  spune: ,,O civilizaţie înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor 

sta niciodată.” 

Prin voluntariat se pot dezvolta abilitați si competente sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul 

civic si responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe care poate 

că în mod normal nu le-ar observa, si învață sa lupte pentru un ideal comun. Voluntariatul adună oameni din 

medii culturale diverse, având contact cu situații diferite de cele zilnice. Acest lucru nu include numai a 

cunoaște persoane de altă naționalitate, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune 

interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de 

colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

  ,,Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună generaţie pe 

care a cunoscut-o vreodată omenirea”, spunea președintele John F. Kennedy. 

Voluntariatul ne oferă șansa de a valorifica într-un alt mod, mult mai original și dinamic, ceea ce 

dobândim pe parcursul timpului. De asemenea, putem fi stimulați de ideea că putem crea ceva prin propriile 

forțe. În al doilea rând, cu toții suntem încântați de faptul că putem face un lucru bun pentru anumite persoane 

și inclusiv pentru o comunitate întreagă. Ceea ce numim noi voluntariat este o activitatea complexă atât 

spirituală, cât și fizică, prin intermediul căreia dobândim anumite trăsături definitorii pentru viața noastră și 

oferim șanse și noi oportunități persoanelor cu nevoi. Voluntariatul e strâns legat de cuvântul ajutor, ajutorul 

față de ceilalți, dar și față de tine.   

Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii 

față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

,,Munca în folosul altora este ceea ce plăteşti pentru locul tău pe pământ.” (Mohammed Ali) 

  ,,Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit” -Sherry 

Anderson. Personal, consider și afirm cu tărie că: ,, Ei sunt o binecuvântare!” 
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ACTIVITĂȚILE PRACTICE ȘI STIMULAREA CREATIVITĂȚII PREȘCOLARILOR 

 

  LENȚU IONELA DANIELA 

G.P.P. JUNIOR SLOBOZIA; JUD. IALOMIŢA 

 

 Vârsta preșcolară, este apreciată tot mai mult, ca fiind perioada care cuprinde cea mai importantă 

experiență educațională din viața unei persoane, pe parcursul ei înregistrându-se ritmurile cele mai pregnante 

în dezvoltarea personalității umane și una din cele mai semnificative achiziții cu ecou evident pentru etapele 

ulterioare ale dezvoltării sale. 

 Copilul se naște cu capacitatea de a învăța, dar șansa  supraviețuirii, a umanizării și a socializării lui 

depinde de contactul cu adultul, de mediul educațional. Tot ceea ce poate realiza o ființă umană, depinde de 

învățare, muncă și creație. Niciodată nu este prea târziu pentru cunoașterea, stimularea și educarea creativității. 

Dar cu cât această acțiune începe la o vârstă mai mică și continuă de-a lungul anilor, cu atât va fi mai 

productivă, conducând la obținerea unor realizări mai valoroase. 

 Grădinița, devine primul mediu organizat de maximă valorificare a resurselor multiple ale copiilor, de 

stimulare a acestora .Copilul, este prin natura sa un spirit creativ ,datorită imensei sale curiozități, a freamătului 

permanent pentru a cunoaște ceea ce se întâmplă în jurul său. De aceea, nu putem face abstracție de una din 

dimensiunile esențiale pentru întreaga dezvoltare și afirmare a personalității- creativitatea. Văzută prin prisma 

personalității, creativitatea capătă sensul de potențial creativ, de sumă de însușiri sau factori psihici ai unor 

viitoare performanțe. Educatoarei, îi revine misiunea de a depista de timpuriu posibilitățile creative ale copiilor 

și de a crea condiții optime de dezvoltare.  

 Așa cum muzica ne învață să ascultăm, iar pictura ne învață să privim, activitățile practice ne învață 

să acționăm, să găsim calea spre rezolvarea problemelor practice. Stimularea potențialului creativ prin 

activitățile practice se bazează pe următoarele principii: 

 

- interdisciplinaritatea în cadrul activităților practice; 

- asigurarea conexiunii între diferite categorii de activități în cursul zilei; 

- stimularea potențialului creativ al copiilor în realizarea unor lucrări, utilizând cu precădere materiale 

din natură; 

 

 Celelalte activități din grădiniță, trebuie  corelate cu activitățile practice, pentru a contribui la 

stimularea potențialului creativ, iar natura și materialul bogat de care dispunem constituie un punct de plecare 

în activitatea de creație. 

 În cadrul activităților practice, materialul din natură variat, contribuie la dezvoltarea creativității 

preșcolarilor și avem nevoie de parcurgerea mai multor etape: 

 

1. Pregătirea activităților practice- presupune participarea directă a copiilor la strângerea materialelor din 

natură, în cadrul unor activități și plimbări. Astfel, ei se concentrează în activitatea de a aduna cele 

mai reușite materiale din natură, le observă, le analizează și le selectează. Copiii din grupă, au adunat 

frunze de diferite forme, mărimi, culori, castane, conuri de brad, ghinde, crenguțe uscate, pietre, etc. 

Au putut observa frunza castanului, imaginându-și că ar semăna cu palma unei mâini cu degete 

răsfirate, cu creasta cocoșului din povestea ,,Punguța cu doi bani’’ sau cu rochița păpușii. Castanele  

în învelișul lor țepos ar putea fi arici sau buzdugane pentru zmei (s-au inspirat din povestea ,,Prâslea 

cel voinic și merele de aur’’). În natură copilul are posibilitatea să se exprime liber, sunt mai activi, au 

o bună dispoziție si o imaginație bogată. 

 

2. Prin jocurile senzoriale, copiii intuiesc materialele naturale, le manipulează antrenându-și toate 

simțurile pentru a descoperi caracteristicile acestora. Primul mijloc prin care copilul descoperă lumea 

îl constituie organele de simț. El vede, miroase, apucă, gustă. În acest fel  acumulează experiență, 

cunoașterea materialelor din natură fiind condiționată de claritatea și precizia senzațiilor și percepțiilor. 
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O  serie de jocuri senzoriale cum ar fi,, Săculețul fermecat’’, ,,Ce știi despre mine?’’, ,, Să facem 

ordine!’’, etc, trezesc , stimulează și dezvoltă interesul pentru cunoaștere, interes ce devine o 

,,pârghie’’ psihologică pentru stimularea creativității.    

 

3. Experiența a demonstrat că, lucrând  prea des după șablon copiilor li se limitează posibilitatea 

dezvoltării imaginației și gândirii. Prin diversitatea formelor, a coloritului, a posibilităților de îmbinare 

a materialelor din natură, se deschide câmp larg manifestării imaginației. Permanent, i-am stimulat să 

confecționeze jucării din materialele colecționate de ei, chiar și din fructe și legume. Astfel ei au dat 

frâu liber imaginației și creativității. 

 

4. Un alt mod de învățare, cu deosebite valențe educative în ceea ce privește creativitatea îi constituie 

lucrările colective ( activități pe bază de cooperare).În cadrul acestor activități, copiii descoperă o nouă 

experiență și anume aceea că, relaționând în grupuri de învățare activă studiază, investighează și capătă 

încredere în capacitățile individuale și ale grupului. Lucrând în grup,  găsesc soluții originale, 

realizează temele date creativ, au libertatea alegerii materialelor și a tehnicilor de realizare. Pot realiza 

original teme diverse în funcție de anotimpuri, sărbători religioase sau evenimente importante. 

Activitățile practice desfășurate cu copiii, având ca material de lucru ,,produsele naturii’’ , oferă reale 

posibilități de stimulare a creativității în funcție de cunoștințe, de înclinații, de interese și aptitudini.  

Toți copiii sunt potențiali creatori, manifestarea creativității  înregistrând grade diferite. În acest sens, 

se impune lăsarea unui câmp liber de manifestare pe linia imaginației, a fanteziei , a creativității. Pentru 

stimularea creativității copiilor este foarte importantă atitudinea educatoarei și atmosfera creată de 

aceasta în sala de grupă , metodele folosite și relația educatoare – copil. Educatoarea trebuie să fie 

creativă deoarece ea este cea care îi stimulează, îi ajută si îi încurajează pe copii. 
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SUGESTII  PENTRU  O ABORDARE INTEGRATIVĂ ÎN PROBLEMATICA 

ABANDONULUI ȘCOLAR 

                                                                                              Prof. ROȘIORU MIHAELA DOINA 

                                ȘCOALA GIMNAZIALA  ZAHARIA STANCU, ROȘIORI DE VEDE 

                                                                                                                  

 

 

            Problematica abandonului școlar a devenit o țintă prioritară a educației contemporane de pe intreg 

globul deoarece prin acesta dispare din centrul activitații educaționale insuși subiectul supus procesului 

educațional, elevul. 

            Abandonul școlar este o forma de manifestare a devianței scolare alături de copiat, fuga de la școală, 

absenteismul școlar, vandalismul școlar, bullyingul, violența in școală. Devianța școlară include totalitatea 

conduitelor care se abat de la normele si valorile ce reglementeaza rol-statusul de scolar, aceste norme si valori 

sunt statuate in regulamentele scolare si in cele de ordine interioara.Exista o multitudine de definitii date 

conceptului de abandon scolar dupa unii sau altii dintre autorii care au studiat acest fenomen : 

• abandonul școlar este privit ca o retragere constientă a elevului din sistemul social scolar ca urmare a 

pierderii interesului sau motivatiei pentru invatare si a angajarii in activitati exterioare invatarii sau ca 

urmare a lipsei de resurse economice pentru continuarea scolarizarii. 

• abandonul școlar ca fiind conduita de evaziune definitivă ce consta in incetarea frecventarii scolii, 

parasirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, inaintea obtinerii unei calificari 

sau pregatiri profesionale complete sau inaintea incheierii ciclului de studii incepute. 

         Abandonul şcolar reprezintă astfel o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în 

ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; astfel încît elevii nu mai consideră şcoala un viitor viabil pentru 

ei. Masura abandonului școlar este data de conceptul de rată. Rata abandonului școlar se stabileste ca 

raport procentual intre numarul elevilor inscrisi si numarul absolventilor si este unul dintre cei mai 

importanti indicatori ai eficientei unui sistem de invatamant. 

 

Fenomenul de abandon școlar totuși nu poate fi estimat cantitativ cu precizie deoarece, pe de o parte, 

exista mai mulți elevi care se transfera la alte școli, care obtin certificate de studii alternative, care întrerup 

școala, apoi revin, iar pe de altă parte, elevii care parasesc școala pentru a se casatori nu sunt inclusi in categoria 

celor care au abandonat.”In jumatate din țările lumii, jumatate dintre copiii școlarizați nu termină ciclul 

primar.” Fenomenul este deci, foarte grav,  analizat cantitativ. 

          Cauzele abandonului scolar sunt multiple si formeaza ,in ansamblul lor, un tablou social extrem de 

complex. 

1. Cauzele individuale 

a) Inadaptabilitatea elevilor 

Inadaptabilitatea comportamentala a elevilor vizeaza tulburarile de relationare a acestora cu parintii, profesorii 

si colegii si incalcarea regulilor colectivitatii scolare, respectiv extrascolare.  

       b)  Stima de sine scazută 
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       c) Motivatia deficitară 

       d)  Deficiențe organice. 

2. Cauzele familiale 

3. Cauzele legate de mediul școlar 

•     Relația profesor - elev .  

•    Conflictele individuale in cadrul clasei de elevi.  

•    Climatul afectiv din școală . 

Pentru a putea oferi o imagine mult mai clara a acestui fenomen incercăm sa oferim o descriere exhaustivă 

pentru câteva dintre aceste cauze: 

•         şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale renunță în 

primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar muncind ca zilieri 

la oamenii mai avuți din satelerespective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor resursele 

necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către părinți. Lipsa 

interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile personale ale 

părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, 

prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri care să 

asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe mari 

de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 

abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subzistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 

imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 

încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze 

părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

• cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 

eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există 

şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de şcoală. 

Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere 

social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele 

violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi identificarea surselor de 

posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor 

important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea 

nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de 

muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau 

cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

• climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora 

sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

• factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

• factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 

competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de 

abandon şcolar. 

• anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 
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ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume bauturi alcoolice, să 

consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 

comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută 

de formarea inițială. 

Perspectiva integrativă pe care am gindit-o noi și pe care o susținem pleacă de la un adevăr 

fundamental și anume acela că responsabilitatea abandonului școlar o poarta societatea în ansamblul ei 

și nu un sistem educațional deficitar, aserțiune care îi contrazice pe majoritatea autorilor care tratează 

subiectul. Nimeni nu afirmă că nu pot apărea un anumit număr de abandonuri școlare datorate tarelor și 

disfuncționalităților sistemului educațional dar, în mod indubitabil, vinovatul principal este societatea. În 

consecință, concluzia firească este că nu poți corecta o deficiență atît timp cît cel care încearcă acest lucru 

pleacă de la premise teoretice greșite și folosește în mod inadecvat instrumentele pe care le are la dispoziție. 

            Din perspectiva integrativă se recunoaște că totalitatea cunoștințelor acumulate pînă acum în acest 

domeniu reprezinta o structura extrem de utila și practica dacă și numai dacă sunt asigurate următoarele cerințe 

inițiale esențiale : 

• finalitați ( perspective ) stimulative ale procesului educațional 

• resurse materiale și umane adecvate ( suficiente și respectiv calificate) 

• dezvoltarea conlucrării dintre diferitele entități sociale care răspund, direct sau indirect, de procesul 

educațional și care se vor servi în demersul lor de structurile de know-how preexistente. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire integrata a abandonului şcolar vor fi, 

astfel: 

•         identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii 

acestora în sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

•         implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

•         creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de 

abandon şcolar sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

•         În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta 

un pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, 

ce se desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Măsurile de prevenire ale abandonului şcolar care se recomanda ar fi: 

•         psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

•         socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

•         psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, 

comportamentale, emoționale, tendinte agresive; 

•         juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 

valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea care se poate face se referă la 

competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 

a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie 

el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 
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De ce ar trebui să mai și citim? 

Prof. Andra- Elena Diaconu 

Liceul Teoretic ,, Ioan Slavici”, Panciu, județul Vrancea 

 

Societatea în care trăim se află într-o mare degringoladă. Totul s-a inversat, astfel încât valorile sunt 

înlocuite cu nonvalori, tot ceea ce până mai ieri părea imoral, acum este moral și așa mai departe. Lumea 

contemporană reprezintă o permanentă şi inedită provocare pentru educaţie.   

Existenţa fiecărui individ în parte, ca şi a întregii societăţi în ansamblul ei, capătă deci un ritm din ce 

în ce mai alert, devine tot mai marcată de necesitatea cunoaşterii rapide, complete şi corecte a realităţii 

înconjurătoare, pentru ca luarea deciziilor să fie făcută ferm, oportun şi competent. Aceasta duce, inevitabil, la 

creşterea volumului de informaţii ce trebuie analizat, la necesitatea stocării şi prelucrării acesteia, deci la 

necesitatea utilizării calculatorului atât în viaţa de zi cu zi, cât şi în procesul instructiv-educativ. Tehnologiile 

digitale nu trebuie să reprezinte o simplă adăugare în planul de învăţământ, ele trebuie să fie integrate deplin 

„în serviciul educaţiei” la toate nivelurile sistemului şcolar. Actorii educaţionali trebuie să fie formaţi pentru a 

face faţă schimbării, incertitudinii şi inovării. Complexitatea crescută a şcolilor şi mediilor de învăţare de astăzi 

sugerează nevoia realizării într-o nouă manieră a activităţilor educaţionale.  

 În plin proces de tranziție, constatăm cu stupoare că nu se mai citește sau nu se mai înțelege mai nimic 

din ceea ce se citește, sau şi mai grav că nu se mai vorbeşte corect. Tinerii nu mai sunt pasionați de lectură, cu 

toate că par a fi din ce în ce mai inteligenți, dar nu se mai bucură de această plăcere ce le-ar putea oferi satisfacții 

nebănuite și i-ar putea transpune în lumi la care nici nu visează. Adolescenţii nu mai sunt pasionaţi de lectură, 

dar uneori parcă nici nu mai vor să vorbească în propria limbă, alcătuindu-şi în ultima perioadă un limbaj nou, 

mai ales în scris, ce conţine în mare parte multe abrevieri şi multe greşeli de scriere şi ortografie. 

  În anul 2008, în revista Dilema Veche, a apărut un articol foarte interesant și bine argumentat prin care 

doamna Ioana Bot ne prezenta faptul că lectura este un fenomen cultural care se modifică în timp, nu numai 

datorită mentalităților, ci și datorită suporturilor textelor de citit. S-a putut observa de-a lungul timpului 

evoluția suportului pe care a apărut textul scris, de la papirus până la textul scris pe un ecran, căci în zilele  

noastre sunt tot mai frecvente aceste e-book-uri, chiar și acele e-reader-uri, cărți ce îți sunt citite de către cineva, 

tu trebuie doar să dorești să afli despre ce este vorba în acea carte. Oare suntem pregătiți pentru această inovație 

sau mai bine zis dispuși să beneficiem de această revoluție tehnologică?  Chiar dacă nu se mai poate numi 

propriu-zis lectură, este foarte adevărat că acestei noi ,,forme de cunoaștere" nu i se pot nega funcțiile esențiale 

ale oricărei experiențe artistice.  

 Noi, profesorii de limba română, trebuie să fim conștienți de această evoluție a tehnologiei și nu trebuie 

să ne raportăm la carte doar ca ,,scriere cu un anumit subiect, tipărită și legată sau broșată în volum", așa cum 

apare definiția acesteia în Dicționarul explicativ al limbii române. Trebuie să înțelegem faptul că elevii noștri 

iubesc tehnologia și că îndrăgesc să își butoneze telefoanele mobile, laptopurile și toate celelalte mijloace 

ultramoderne pe care le au la dispoziție. Așadar, ce am putea face? Putem să le recomandăm copiilor cărți ce 

se găsesc în format electronic, nu e nimic greșit în a face lucrul acesta. Până la urma urmei, rolul nostru este 

de a-i determina să citească şi să se exprime corect ; nu contează neapărat formatul cărții, căci și o carte 
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electronică transmite aceleași sentimente, idei, trăiri  ca și una clasică, chiar dacă nu mai emană acel miros 

plăcut de hârtie nouă și nu mai găsești în ea urmele celor care au răsfoit-o înaintea ta. 

 Cartea, sub orice formă a sa, „reflectă ca o oglindă lungul şir de secole al vieţii omenirii, istoria luptei 

sale pentru existenţă, pentru un viitor mai luminos, suferinţele, bucuriile, înfrângerile şi biruinţele sale toate. 

Iubiţi cartea, îngrijiţi-o şi citiţi cât mai mult. Cartea ne este prieten credincios, de nădejde.” (G. F. Morozov). 

Cartea reprezintă cel mai complet depozit al inteligenței omenești, înmagazinând în filele ei cunoștințe, 

sensibilitate, fapte pe care le păstrează intacte un timp nedefinit. T o a t e  c e l e l a l t e  m i j l o a c e  

d e  răspândire a cunoștințelor rămân subordonate cărții și subordonate vor rămâne oricât de 

mult se vor înmulți și perfecționa procedeele tehnice.  

 Prin toate compartimentele ei, limba română își aduce contribuția la dezvoltarea gândirii și la 

modelarea sentimentelor, asigurând școlarului suportul evoluției intelectuale, precum și posibilitatea integrării 

în viața socială. În cadrul orelor de curs, profesorii vor și trebuie să le dezvolte elevilor competențe reale. Fără 

îndoială, cărțile rămân personajele principale ale universului cultural, continuând să modeleze mentalități și 

să-și manifeste eficiența, contribuind la îndestularea culturală a umanității, așa cum bine spunea Miron Costin 

că ,,nu e alta mai frumoasă și mai de folos în toată viață omului zăbavă decât cetitul cărților." 

 În continuare vă prezentăm zece motive pentru care noi considerăm că ar trebui să vă apucați de citit, 

deoarece acesta: stimulează activitatea cerebrală, reduce stresul, aduce cunoaștere, extinde vocabularul, 

îmbunătățește memoria, dezvoltă gândirea analitică, ridică nivelul de concentrare, amplifică abilitățile de 

scriere, generează liniște, aduce relaxare gratuită. Relația aceasta specială a omului cu cartea are o istorie 

îndelungată. Lectura a fost, este și va rămâne o activitate de îmbelșugare cognitivă și de trancendere spirituală 

pentru cititorul care va aprecia un text literar dincolo de prejudecățile sale culturale, dincolo de diversele 

problemele subiective în favoarea explorării lumii interioare a celui care scrie sau a celui despre care se scrie. 

Trebuie să înțelegem că lectura nu este un act gratuit, ea fiind cea care îmbogățește sinele cu o nouă cunoaștere, 

cu o modalitate nouă de receptare atât a lumii interioare, cât și a celei exterioare.  

 Limba română literară, în forma pe care o cunoaştem astăzi, ca element constitutiv al culturii noastre 

naţionale, reprezintă rezultatul unei îndelungate şi complexe evoluţii; istoria ei, strâns legată de istoria 

societăţii româneşti, în special de momentele mai importante ale dezvoltării culturale şi ale formării 

cunoştiinţei naţionale, este în esenţă, istoria scrisului românesc de la origini până în prezent. Raportarea numai 

la istoria internă a limbii nu permite însă înţelegerea integrală a complexului ei proces de evoluţie; ca fenomen 

social, limba evoluează în stransă legatură cu istoria societăţii care o vorbeşte şi o scrie. 

 Limba literară dobândeşte o anumită unitate şi stabilitate şi ajunge să corespundă multiplelor şi 

variatelor funcţii pe care le îndeplineşte, devenind într-adevăr un mijloc perfect de comunicare, un instrument 

de exprimare clară şi precisă a ideilor. În epoca constituirii naţiunilor şi a limbilor naţionale se accentuează 

caracterul unitar al limbii literare, se formează limba literară unică. 

 În încheierea acestor rânduri considerăm că a vorbi corect nu reprezintă un merit deosebit, ci ȋnsăși 

normalitatea actului de comunicare specific oricărui vorbitor. 
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Cum să devii voluntar? 

Sandu Mihaela      

                                                       Liceul Tehnologic Al. Vlahuță Podu Turcului 

                                                       

       Nimeni nu este inutil în această lume dacă alină povara ce atârnă pe umerii semenilor săi.  

      Actul de voluntariat constă în încercarea de a oferi ajutor oamenilor cunoscuți sau necunoscuți ce 

provin din medii defavorizate în anumite situații, ajutor oferit în mod conștient din proprie inițiativă, 

fără a te bucura de un anumit beneficiu pe baza acestui act, voluntariatul reprezentând un act de 

caritate. 

     Pentru a fi ajuta oameni care provin din medii defavorizate trebuie să știi că  „Dar din dar se face 

rai!” și făcând fapte bune cu intenții pure, la un moment dat vei fi răsplătit înzecit. Noi, oamenii 

secolului XXI, suntem mai egoiști decât am dori să arătăm că am fi, însă, printre noi sunt și cei cu 

intenții mult mai bune și cu dorința de a ajuta alte persoane. 

      Voluntariatul nu se realizează doar prin intermediul unei agenții ori instituții, voluntariatul îl poți 

face pe cont propriu, din proprie inițiativă, desigur dacă ai timpul necesar și dorința de a-i vedea pe 

cei din jurul tău fericiți, iar fericirea lor să-ți umple sufletul de fericire. Din acest motiv, la rândul 

meu, am decis să ajut o elevi care întâmpinau dificultăți la școală și proveneau dintr-un mediu 

defavorizat, iar faptul că aceștia și-au îmbunătățit rezultatele școlare m-a bucurat enorm, deoarece am 

avut un  rol mai mic sau mai mare în viitorul acesteia. Ajutorul oferit fără a aștepta o răsplată sau fără 

a te afișa pe rețelele de socializare aduce beneficii neașteptate precum creșterea stimei de sine și a 

încrederii în propria persoană, precum și crearea unui confort emoțional mai mic sau mai mare pentru 

persoanele care au beneficiat de pe urma actului tău. Orice reprezentant de la un azil de bătrâni, 

orfelinat, spital, bibliotecă, Crucea Roșie sau centru pentru oamenii cu dizabilități te așteaptă cu 

brațele deschise. Nu trebuie decât să descarci un formular de înscriere, să îl completezi și să îl trimiți 

la filiala din județul/sectorul în care locuiești. Vei fi contactat de persoana responsabilă cu recrutarea 

voluntarilor și veți discuta despre așteptări, motivație, instruire și vei deveni pregătit pentru a oferi 

din suflet celor aflați în nevoie. 

       Această experiență ca voluntar m-a ajutat să realizez anumite lucruri deoarece voluntariatul te 

ajută să înțelegi mult mai bine ce se întâmplă în jurul tău și așa te dezvolți pe plan personal și uneori 

chiar și profesional, odată ce decizi să faci un act de bunăvoință precum acesta realizezi că te-ai 

maturizat și ești capabil să ai grijă și de alte persoane, nu doar de propria persoană.  
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CREATIVITATE ŞI PERSPECTIVĂ IN INVĂŢAREA ŞI PREDAREA LIMBILOR STRĂINE: 

AUTODIDACTICĂ VS. AUTOSUFICIENŢĂ 

 

Pisoi Simona 

 C.N. „Carol I”, Craiova 

 

         Procesul de autoeducaţie reclamă, în mod deosebit, încrederea omului în sine însuşi, încredere care se 

introduce prin autosugestie. Atunci când individul nu manifestă încredere în forţele sale se creează o barieră 

psihologică internă, prin aceasta el îşi programează, inconştient insuccesul. S-a observat că, în bună măsură, 

suntem ceea ce credem noi. Unii autori afirmă chiar că, omul este aşa cum îi sunt gândurile’. Chiar dacă această 

afirmaţie nu poate fi absolutizată, trebuie să recunoaştem că gândurile rele constituie o otravă mintală ce trebuie 

înlăturată. Gândurile rele stau la baza autosugestiei negative. Autosugestia pozitivă este incompatibilă cu 

reţinerea numai a cazurilor de insucces şi practicarea unor lamentaţii. Încrederea în sine rezonabilă, reprezintă 

astfel, unul dintre marile comandamente ale unui comportament proactiv, care stimulează educaţia omului prin 

sine însişi. “În munca de autoeducaţie ea este un adevărat punct arhimedic. Cel care se autoeducă nu trebuie 

să uite că ,împlinirea personalităţii se face nu numai prin efort conştient, ci şi prin sugestie subconştientă”(I. 

Biberi). 

         Un vechi proverb chinezesc sustinea: Spune-mi, dar s-ar putea sã uit,/ Aratã-mi, şi cred cã-mi voi aminti,/ 

Implicã-mã, şi sunt sigur cã voi înţelege şi ilustra perfect modul în care elevii pot învãţa constructiv. 

         Profesorul trebuie sã valorifice potenţialul formativ creativ al disciplinei, posibilitatea acesteia de a 

structura gândirea, de a dezvolta flexibilitatea ei, de a forma deprinderi si atitudini conform conţinutului de idei. 

         Reforma învãţãmântului românesc se realizeazã sub semnul unei noi concepţii cu privire la pregãtirea 

elevilor, impusã de o societate dinamicã şi democraticã. Dacã stilul tradiţional în predare este restrictiv din punct 

de vedere formativ, stilul modern permite dezvoltarea personalităţii elevului şi dobândirea unor competenţe 

cum ar fi: exprimarea unui mod de gândire creativ în structurarea şi rezolvarea problemelor; formarea obişnuinţei 

de a recurge la concepte şi metode de tip algoritmic, gândirea creatoare. 

         Modernitatea metodelor aşadar nu este o etichetã atribuitã artificial, ea are un conţinut concret, 

determinat pe de o parte, de forţa cu care se stimuleazã efortul constructiv şi creator al subiectului, iar pe de 

altă parte, de relaţiile sale cu celelalte metode şi procedee, cu mijloacele folosite într-o situaţie concretã datã. 

Metodele moderne, exprimã cerinţele unui model nou de educaţie, extrem de dinamic, ca reflectare a unor 

realitãţi şi nevoi social-culturale specifice lumii prezente şi viitoare . 

         Potrivit  unei definiţii utile cercetării şi practicii (R. Foucher, 2000) autoformarea este „un demers care 

implică anumite dispoziţii şi este influenţat de capacitatea de reflecţie asupra sieşi, el presupune a lua iniţiativa 

în raport cu propria formare şi a imprima o orientare actelor de învăţare, a le gestiona (controlându-le 

desfâşurarea); se poate realiza în maniere diferite şi presupune capacitatea de a profita de mijloace/ resurse 

pâstrând o marjă de autonomie în învaţare; conţinutul şi iniţiativa actelor de învăţare (care pot viza: stâpânirea 

cunoştinţelor, a şti să faci sau să fii) pot fi mai mult sau mai puţin planificate". Această definiţie ţine cont (A.N. 

Tremblay, 2003) de un mare număr de tendinţe în domeniul autoformării şi poate fi un referenţial în formularea 

unui punct de vedere consensual. 

         Învăţarea autodirijată este strict orientată spre cel care învaţă; acesta o face din proprie iniţiativă; timpul 

dedicat învăţării este flexibil iar spaţiile sunt variabile; este foarte importantă autonomia în stabilizarea 

scopurilor învăţării; conţinuturile tematice sunt, de regulă, liber alese (decizia aparţine celui care învaţă); 

rezultatele învăţării se stabilesc prin autocontrol. Deci, elementul esenţial este responsabilitatea.  

 Învăţarea autodirijată (autoinstruirea) implică (următoarele competenţe):  

– de a şti unde poţi găsi cunoştinţele necesare; 

– de a şti ce cunoştinţe îţi trebuie pentru a rezolva anumite probleme;  

– de a putea distinge ceea ce este important, de ceea ce este mai puţin important;  

– de a putea distinge formele cunoaşterii (empirică/teoretică, bazată pe experienţă/pe revelaţie);  

– de a şti cum s-a născut, cum a apărut o anumită cunoaştere;  

– de a realiza conexiunile necesare şi de a considera diferenţele;  
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– de a putea recunoaşte limitele cognoscibilului.  

 Prin urmare, formarea competenţelor necesare autoinstruirii devine prioritară pentru şcoală; exersarea 

lor în învăţarea adulţilor este inevitabilă. Ştiinţa rezolvării problemelor va fi considerată tot mai importantă în 

viitor (Raport Delphi, 1998).  

         Disponibilitatea aproape universală a oricăror cunoştinţe (ca urmare a mediatizărilor) duce la o maximă 

diversificare a locurilor de învăţare. Autoresponsabilizarea individului capătă o dimensiune din ce în ce mai 

importantă în sistemul de instruire. Principiul învăţării/educaţiei permanente s-a impus pe toate nivelurile 

calificării profesionale. În ceea ce priveşte competenţele, experţii concluzionează că se valorizează tot mai 

mult acelea care asigură „tehnica şi metodica învăţării“. Competenţele psiho-sociale devin din ce în ce mai 

importante. În viitor, formatorii/instructorii trebuie să-şi dovedească (H. Siebert, 2001) în special competenţa 

în domeniul consilierii. Ei devin moderatori ai învăţării în grup.  

         Învăţarea prin proiectare axată pe probleme concrete câştigă tot mai mult teren. Moderatorilor le revine 

sarcina de a încuraja fenomenul de „mentoring“ în interiorul grupurilor. Tot mai relevante devin „procesele 

individuale şi flexibile de învăţare, în care se pune accent mai ales pe însuşirea cunoştinţelor aflate în 

permanentă schimbare, pe experimentare directă, pe îmbogăţire şi verificare. Ne aşteptăm la o dinamizare a 

învăţării care circumscrie diferitelor etape ale vieţii şi întreaga experienţă a omului“ (Raport final Delphi, 1998, 

p. 13). 

         Psihologic, autoeducaţia presupune strategii specifice de autoformare-autodezvoltare centrate pe: 

stimularea proceselor intelectuale (autoconvingere, autosugestie), stimularea proceselor afective 

(autostimulare, autoconsolare, autopedepsire...), stimularea proceselor volitive (autocomanda, autoaprobarea). 

Autoeducaţia este reconsiderată din perspectiva exigenţelor societăţii contemporane - atât la nivel teoretic cât 

şi/mai ales practic; se pune problema eficienţei educaţiei ca premisă a educaţiei; e evidentă relativizarea 

delimitărilor educaţie- autoeducaţie; se conştientizează importanţa „idealului de viaţă" pentru declanşarea- 

desfâşurarea proceselor autoeducative; se discută implicarea modelului moral şi cultural în autoperfecţionarea 

autoeducaţiei. 

         Eforturile pe care omul contemporan trebuie să le facă în vederea adaptării-integrării permanente, 

autoperfecţionarea continuă sunt costisitoare; dar după cum menţionează V. Pavelcu (1970:13) „nu există o 

sursă mai bogată de satisfacţii decât aceea de a te simţi opera propriei tale personalităţi şi sculptor al propriei 

tale fiinţe". 
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SPECIFICUL LIMBAJULUI LA PREȘCOLARI 

COJOCARU MAGDALENA 

Grădinița nr 3- București 

 

Profilul psihologic este o expresie cantitativ – calitativă a totalității componentelor, proceselor și 

însușirilor psihice, precum și a relațiilor interfuncționale dintre acestea, caracteristice unei anumite etape din 

dezvoltarea ontogenetică a copiilor și diferențiate de la un individ la altul. Profilul psihologic relevă gradul 

dezvoltării mintale și comportamentale pentru o anumită vârstă și pentru fiecare individ. Putem vorbi în acest 

fel de profilul psihologic al vârstei și de profilul psihologic al individului. 

Profilul psihologic al vârstei include totalitatea restructurărilor tipice, prin care se delimitează un 

anumit stadiu în dezvoltarea ontogenetică. Fiind comune tuturor copiilor de aceeași vârstă ele îmbracă totuși 

nuanțe personale de manifestare, diferite de la un copil la altul.  

Profilul psihologic individual include totalitatea trăsăturilor și caracteristicilor proprii fiecărui copil, 

prin care se diferențiază de ceilalți copii în cadrul aceleiași vârste. El nu rezultă dintr-o simplă enumerare sau 

însumare a particularităților de vârstă, ci din sinteza nuanțelor prin care acestea se manifestă într-un caz 

individual. 

În general, prin dezvoltare se înțelege un proces complex de trecere de la inferior la superior, de la 

simplu la complex, de la vechi la nou printr-o succesiune de etape, de stadii, fiecare etapă reprezentând o 

unitate funcțională mai mult sau mai puțin închegată cu un specific calitativ propriu. Trecerea de la o etapă la 

alta implică atât acumulări cantitative, cât și salturi calitative, acestea aflându-se într-o condiționare dialectică.  

Dezvoltarea are un caracter ascendent, asemănător unei spirale, cu stagnări și reveniri aparente, cu 

reînnoiri continue.  

Ca proces ascendent, dezvoltarea este rezultatul acțiunii contradicțiilor ce se constituie mereu între 

capacitățile pe care le are, la un moment dat, copilul și cerințele din ce în ce mai complexe pe care le relevă 

factorii materiali și socio-culturali cu care acesta este confruntat în devenirea sa. 

Între diferitele dimensiuni ale dezvoltării se stabilește un raport de echivalență, fiecare dimensiune are 

propria independență. Nu întotdeauna o dezvoltare biologică mai accentuată (pusee de creștere) este însoțită 

de una psihică pe masură și, invers, curbele de evoluție ale acestor dimensiuni nu sunt egale și nici coliniare. 

Pentru fiecare dimensiune există momente semnificative caracterizate printr-o maximă exprimare, fapt care 

imprimă relațiilor dintre ele nuanțe specifice de la o perioadă de vârstă la alta. 

Esenţa profilului psihologic al acestei etape de dezvoltare se exprimă prin trezirea sentimentului de 

personalitate. Dezvoltarea întregii personalități a copilului preșcolar se manifestă prin încorporarea și 

constituirea de noi conduite și atitudini care permit adaptarea activă la cerințele mediului natural și socio-

cultural. Aceasta permite și facilitează constituirea unor relații din ce în ce mai diferențiate și mai subtile ale 

copilului cu mediul în care trăiește și se formează.  

Stadiul preșcolarității este una din perioadele de intensă dezvoltare psihică deoarece presiunea 

structurilor sociale, culturale, absorbția copilului în instituțiile preșcolare solicită toate posibilitățile lui de 
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adaptare, diferențele de cerințe din grădiniță și din familie solicitând o mai mare varietate de conduite, iar 

contradicțiile dintre solicitările externe și posibilitățile interne devin astfel mai active.  

Acestea constituie puncte de plecare pentru dezvoltarea explozivă a comportamentelor, a conduitelor 

sociale diferențiate, a câștigării de modalități diverse de activități, a dobândirii de abilități înscrise în 

programele grădinițelor. În aceste condiții, comunicativitatea și sociabilitatea copilului cresc. 

Cadrul grădiniţei în care sunt cuprinşi majoritatea copiilor preşcolari multiplică şi diversifică relaţiile 

cu cei din jur, lărgeşte orizontul de cunoaştere al copilului, contribuie la adâncirea contradicţiilor dintre 

cerinţele, solicitările externe şi posibilităţile interne ale copilului, aceasta contradicţie constituind de fapt, sursa 

dezvoltării psihice. 

Grădiniţa este percepută de copil ca având cerinţe complexe, ce depăşesc cadrul limitat al familiei şi 

prin aceasta se produc stimulări continue a activităţii psihice a copilului. Din perspectivă intelectuală acest 

stadiu a fost caracterizat de Jean Piaget ca fiind stadiul „preoperațional” sau al „inteligenței reprezentative”, în 

sensul interdependenței ei cu reprezentările, ca imagini cognitive ale realității.71 

Dacă ideea dezvoltării stadiale este acceptată de majoritatea psihologilor, divergențele  apar  din  

momentul în care se încearcă să se răspundă la diferite întrebări particulare, cum ar fi acelea ale posibilității 

de accelerare a ritmului de evoluție în cadrul fiecărui stadiu sau de la un stadiu la altul, a rolului și ponderii 

diferiților factori în acest proces.  

După Jean Piaget dezvoltarea stadială se caracterizează prin urmatoarele trăsături: 

• existența unei succesiuni constante în cadrul acestor stadii, cu toate că vârstele medii corespunzatoare 

fiecărui stadiu pot varia de la un individ la altul în funcție de diverși factori, ereditari sau de mediu. Cu 

alte cuvinte, ritmul transformărilor ce au loc în cadrul fiecărui stadiu poate fi mai intens sau mai puțin 

intens, ceea ce rămâne constant fiind succesiunea acestor stadii; 

• fiecare stadiu se caracterizează printr-o structură de ansamblu în care diversele componente psihice se 

află într-o stransă corelație, iar explicarea și înțelegerea lor sau a diverselor manifestări comportamentale 

are loc prin intermediul structurii specifice stadiului respectiv; 

• caracterul integrativ al fiecărui stadiu constă în aceea ca noua structură care apare nu se substituie celei 

anterioare; rezultând din ea o integrează și o subordonează pe aceasta din urmă.  

Dacă „trăsătură esenţială a copilului este aceea de a exista ca fiinţă în devenire”72, preşcolaritatea 

marchează un pas important în achizițiile intelectuale, comportamentale și psihice într-un cadru bine organizat, 

structurat pe grupe de vârstă și în care ambientul și atmosfera de lucru sunt întotdeauna benefice dezvoltării 

armonioase a copilului.  

Preșcolaritatea este numită și vârsta de aur a copilăriei pentru că în această etapă se înregistrează 

progrese mari în dezvoltarea fizică și psihică, ce permit adaptări foarte bune la diverse situații și asigură 

copilului o anumită eficiență în activități, fără a exista presiunea grijilor și obligațiilor.  

Strâns legate de evoluţia gândirii este şi evoluţia limbajului. Limbajul constituie un element 

semnificativ pentru organizarea funcţionalităţii psihocomportamentale a copilului preşcolar. Prin intermediul 

 
71 Piaget J., Inhelder B. E. - „Psihologia copilului”, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1969. 
72 Piaget J., Inhelder B. E. - „Psihologia copilului”, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1969. 
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limbajului, el îşi lărgeşte contactul cu cei din jur, realizează noi achiziţii odată cu îmbogăţirea experienţelor 

sale de viaţă şi îşi dezvoltă capacitatea de manifestare a gândurilor şi sentimentelor, iar cu ajutorul cuvântului, 

imprimă dinamism şi ordine la nivelul întregii activităţi psihice. De altfel, limbajul impune gândirii exigenţele 

sale culturale contribuind în felul acesta la restructurarea ei. Copilul apelează la realitate dar prin limbaj se 

depărtează de ea, îşi aminteşte situaţiile trecute, stabileşte raporturi, face deducţii valide. Extinderea şi 

complicarea raporturilor dintre copil şi realitatea înconjurătoare, sporirea independenţei copilului, caracterul 

ceva mai organizat al activităţii sale, se restrâng direct asupra limbajului său.  

Limbajul copilului preşcolar se îmbogăţeşte continuu atât sub raport cantitativ, de la 300-400 cuvinte 

la doi ani, la circa 800-1000 cuvinte la trei ani, la 1600-2000 cuvinte la patru ani, la circa 3000 cuvinte la cinci 

ani, pentru ca la şase ani el să ajungă la 3500 cuvinte, cât şi sub raport calitativ, ca urmare a capacităţii de 

formulare logico-gramaticală, a frazării coerente şi a introducerii unor conţinuturi cu sens şi semnificaţie tot 

mai precise şi mai bine structurate. În general, volumul vocabularului si nivelul vorbirii copilului prezintă 

variaţii individuale datorate unor factori cum ar fi: procesul de maturizare funcţională a aparatului fonator, 

preocuparea părinţilor pentru dezvoltarea copilului, prezenţa unor fraţi şi surori mai mari precum şi 

frecventarea grădiniţei. 

Totodată se dezvoltă coerenţa limbajului, caracterul său închegat, structurat. De la limbajul situativ, 

specific antepreşcolarităţii, se face trecerea la limbajul contextual. Dacă prima formă lua înfăţişarea dialogului 

şi avea un caracter extrem de coerent, fiind legată împrejurările şi situaţiile particulare la care participau cei 

implicaţi, cea dea doua formă ia înfăţişarea monologului, copilul povestind ce a văzut, ce a auzit, fără ca 

ascultătorii să cunoască neapărat situaţia despre care vorbeşte. Deşi aceste două forme de limbaj coexistă pe 

toată perioada preşcolarităţii, locul şi rolul lor se schimbă în funcţie de sarcinile şi condiţiile în care are loc 

comunicarea.  

Când copilul se referă la experienţa sa nemijlocită, caracterul situativ al limbajului este foarte prezent, 

în schimb atunci când el reproduce povestirile auzite de la adulţi acest caracter se diminuează. Ca o tendinţă 

generală se manifestă totuşi diminuarea caracterului situativ al limbajului odată cu trecerea spre preşcolaritatea 

mare. Specific pentru preşcolar este, însă, nu doar predominarea uneia sau alteia dintre cele două forme de 

limbaj, ci şi apariţia treptată din limbajul monologat a unei noi forme şi anume a limbajului interior, proces ce 

are loc între trei ani şi jumătate şi cinci ani şi jumătate, apariţia limbajului interior sporeşte enorm de mult 

posibilităţile copilului a-şi planifica mintal activitatea, de a şi-o regla permanent.  

Vorbind cu sine, mai ales atunci când se află în situaţii dificile, problematice, copilul îşi poate ordona 

acţiunile, îşi poate stabili punctele modale ale activităţii, găseşte soluţii. Prin toate acestea limbajul interior are 

o mare importanţă în dezvoltarea intelectuală a copilului, el reprezentând, de fapt, mecanismul fundamental al 

gândirii. 

Egocentrismul este prezent şi în limbajul copilului. El vorbeşte cu bucurie despre ceea ce face chiar 

dacă nimeni nu-l ascultă. Aceasta se poate întâmpla când copilul este singur sau chiar într-un grup de copii, 

unde fiecare vorbeşte fără a se încropii, de fapt, un dialog sau o conversaţie. J. Piaget numeşte acest lucru 

„monolog colectiv”. 
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O faptă bună în 

fiecare zi 

Covaci Magdalena 

Colegiul National Vasile Lucaciu, BaiaMare 

 

 
 

Ne naștem diferiți din toate punctele de vedere și este necesar să avem relații bune cu cei din 

jurul nostru, să ne acceptăm unii pe alții și să nu avem prejudecăți. Elevii noștrii trebuie să își 

construiască relații bune cu ceilalți din jur. 

Aceste relații pe are elevii învață să le construiască în cadrul activităților educative le vor fi 

utile în integrarea în familia profesională unde vor munci, în comunitatea unde vor trăi. 

Un tânăr care poate comunica usor, liber, fără emoții, fără bariere de limbaj va fi mereu o 

persoană plăcută, veselă, ușor de implicat în activități de grup. Dacă obișnuim elevii cu spiritul de 

cooperare, de intrajutorare în grup mic, în grup mare (clasa), cu faptul că starea lor de bine se va 

rasfrânge și asupra binelui altor persoane, ei vor învăța a respecta, a aprecia munca și efortul fiecarei 

persoane. 

Reușita constituirii unei clase omogene, a unui grup de lucru sau a unei familii depinde de 

efortul depus de fiecare dintre noi care are la baza o bună cooperare / intrajutorare a membrilor. 

Indiferent de specialitatea pe care o avem ca profesor, folosind metode interactive de grup în 

procesul de predare-învațare vom forma elevului unele trăsături de caracter, trăsături necesare în 

viitoarea lui viața de adult și în bunele relații pe care le v-a stabili cu  alții. 

Metodele interactive de grup pe care le folosim în procesul de predare-învațare ajută elevii 

noștrii să fie empatici, buni, cooperanti, ascultatori, indatoritori, veseli, bine dispusi, recunoscători, 

capabili să  colaboreze și să munceasca în comun. 

Conduita creativă a profesorilor este unul din factorii care asigură dezvoltarea personala si 

umana a elevilor. Predarea presupune ca profesorul să creeze o punte între elev şi lume ce-l înconjoară. 

El trebuie să participe alături de elevi la elaborarea cunoştinţelor, să servească drept model în legăturile 

interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi. 

Cadrul didactic trebuie să îndrume elevii cum să-şi folosească timpul, spaţiul, echipamentele 

şi materialele, să-i ajute individual sau in grup să-si extragă din experienţele educative achizitiile 

necesare, valorile umane pe care să le interpreteze şi evalueze. 

Una din metode folosita de mine în cadrul orelor la clasă este metoda mozaicului. Folosind 

aceasta metodă îi învățăm că este foarte important să coopereze cu cei din jur și că în viață este 

ideal să se lucreze în echipă. Metoda reprezintă o strategie bazată pe învăţare în grup. Fiecare elev 

are o sarcină de studiu în care trebuie să devină expert. El are în acelaşi timp şi responsabilitatea 

transmiterii informaţiilor asimilate celorlalţi  colegi. 
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Etape şi faze metodei sunt: 

Pregătirea materialului de studiu 

Profesorul stabileşte tema de studiu şi o împarte în 4-5 sub-teme. Poate stabili pentru fiecare 

sub-temă, elementele principale pe care trebuie să pună accentul elevul, atunci când studiază materialul 

în mod independent. Realizează o fişă-expert în care trece cele 4-5 sub-teme propuse şi care va fi oferită 

fiecărui grup. 

Organizarea colectivului în echipe de învăţare de câte 4-5 elevi (în funcţie de numărul de la 1 

la 4-5 şi are ca sarcină să studieze în mod independent sub-tema corespunzătoare numărului său. El 

trebuie să devină expert în problema dată. De exemplu, elevi cu numărul 1 din toate echipele de învăţare 

formate, vor aprofunda sub-tema 1. Cei cu numărul 2 vor studia sub-tema 2, şi aşa mai departe. 

Faza independentă. Fiecare elev studiază sub-tema lui, citeşte textul corespunzător. Acest 

studiu poate fi făcut în clasă sau poate constitui o temă de casă, realizată înaintea organizării mozaicului. 

Constituirea grupurilor de experţi 

După ce au parcurs faza de lucru independent, experţii cu acelaşi număr se reunesc, constituind 

grupe de experţi pentru a dezbate problema împreună. 

Astfel elevii cu numărul 1, părăsesc, echipele de învăţareiniţialeşi se adună la o masă pentru a 

aprofunda sub-tema cu numărul 1. La fel procedează şi ceilalţi elevi cu numerele 2,3,4 sau 5. 

Faza discuţiilor în grupul de experţi 

Elevii prezintă un raport individual asupra a ceea ce au studiat independent. Au loc discuţii pe 

baza datelor şi a materialelor avute la dispoziţie, se adaugă elemente noi şi se stabileşte modalitatea în 

care noile cunoştinţe vor fi transmise şi celorlalţi membrii din echipa iniţială. 

Fiecare elev este membru într-un grup de experţi şi face parte dintr-o echipă de învăţare. 

Din punct de vedere al aranjamentului fizic, mesele de lucru al grupurilor de experţi trebuie 

plasate în diferite locuri ale sălii de clasă, pentru a nu se deranja reciproc. 

Scopul comun al fiecărui grup de experţi este să se instruiască cât mai bine, având 

responsabilitatea propriei învăţări şi a predării şi învăţării colegilor din echipa iniţială. 

Reîntoarcerea în echipa iniţială de învăţare.Faza raportului de echipă 

Experţii transmit cunoştinţele asimilate, reţinând la rândul lor cunoştinţele pe care le transmit 

colegii lor, experţi în alte sub-teme. Modalitatea de transmitere, trebuie să fie scurtă, concisă, atractivă, 

putând fi însoţită de suporturi audio-vizuale, diverse materiale. Membrii sunt stimulaţi să discute, să 

pună întrebări şi să îşi noteze, fiecare realizându-şi propriul plan de idei. 

Evaluarea ; faza demonstraţiei 

Grupele prezint rezultatele întregii clase. În acest moment elevii sunt gata să demonstreze ce au 

învăţat. Profesorul poate pune întrebări, poate cere un raport sau un eseu ori poate da spre rezolvarea 

fiecărui elev o fişă de evaluare. Dacă se recurge la evaluarea orală, atunci fiecărui elev i se va adresa o 

întrebare la care trebuie să răspundă fără ajutorul echipei. Strategia mozaicului este focalizată pe 

dezvoltarea capacităţilor de ascultare, vorbire, cooperare, reflectare, gândire creativă şi rezolvare de 

probleme. 
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Astfel, elevii trebuie să asculte activ comunicările colegilor, să fie capabili să expună ceea ce au 

învăţat. Să coopereze în realizarea sarcinilor, să găsească cea mai potrivită cale pentru a-i învăţa şi pe colegii 

lor ceea ce au studiat. După cercetările de psihologie experimentală s-a evidenţiat că grupurile sunt un mijloc 

de stabilire a imagini de sine şi o modalitate de colaborare şi socializare. Este bine (ideal) ca membrii echipei 

să accepte că au obiective comune şi sa înveţe să le axeze înaintea intereselor personale. 

Bibliografie: 

****** Învăţarea activă – Ghid pentru formatori şi cadre didactice. 
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O faptă bună în fiecare zi 

Profesor Alina- Gabriela Țepeș 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” Galați 

 

Nicolae Iorga spunea odată :’’Vorba bună și zâmbetul și fapta binefăcătoare sunt raze ale Soarelui 

răsfrânte în sufletul omului’’. Sentimentul de a face bine trăiește în noi, ne însoțește la tot pasul în viatță. Fapta 

bună ne hrănește sufletul și ne luminează chipul. Așa am fost clădiți noi, oamenii , un depozit de gănduri și 

fapte în care adeseori faptele noastre sunt mai puternice decât propriile nostre cuvinte și gânduri. Cred că dacă 

oamenii vor gândi bine, vor vorbi bine și vor face bine, bunătatea va guverna această planetă binecuvantată de 

Dumnezeu.  

Toți vrem să facem bine, e în firea noastră! Indiferent dacă este pentru noi, pentru cei dragi, pentru planetă sau 

pentru societate în general. Indiferent cât de mari sau mici, faptele bune au un impact pozitiv asupra noastră și 

a celor din jurul nostru. Ne simțim minunat în momentul în care vedem zâmbete pe fețele celor mai puțin 

norocoși.  

  Ziua Faptelor Bune este o sărbătoare internațională de voluntariat. Începând cu 2007, misiunea sa este de a 

uni oamenii din întreaga lume în a face fapte bune pentru ceilalți și pentru planetă. Ziua Faptelor Bune este o 

sărbătoare globală care unește oamenii din peste 100 de țări. În fiecare an, sute de mii de oameni pun în practică 

ideea simplă că fiecare persoană poate  îmbunătăți viața altora și a schimba pozitiv lumea. 

 Voluntarii Școlii Gimnaziale ”Ștefan cel Mare” din Galați  nu așteaptă această zi pentru a face fapte bune 

semenilor și comunității din care fac parte. Tot timpul anului ajutam si aducem un strop de bucurie pe chipurile 

umbrite de suferință a semenilor nostri. Dincolo de rezultatele academice ale elevilor școlii noastre, educăm 

OAMENI cu spirit civic, participanți activi în problemele comunității. 

Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” încurajează comunitatea noastră  să participe la această tradiție de a face 

fapte bune. Elevii ciclului primar și gimnazial au participat la acte de caritate reușind să aducă un strop de 

fericire copiilor mai putin norocosi. Temele și examenele pot fi o prioritate, dar nu mai sunt singurele. Elevii 

școlii nostre știu  importanța responsabilității sociale și conduc mișcarea umanitară de a face bine în 

comunitățile lor. 

 Implicați, empatizând cu nevoile celor din jur, elevii noștri în colaborare cu grupul de inițiativă civică locală 

s-au mobilizat pentru a încălzi sufletele unor copii care aveau nevoie de ajutor. 

Intotdeauna comunitatea Scolii Gimnaziale ”Stefan cel Mare” din Galați a rezonat cu situațiile dificile în care 

s-au aflat familii defavorizate, copii bolnavi a căror suferință i-a tinut departe de școală. Sprijinul nostru le-a 

dat aripi alinându-le pentru o clipă  durerea și lipsa financiară. Spiridusii Moșului au ajuns într-un sătuc 

îndepartat din județul Galați pentru a aduce puțină căldură în casele unor copii. 

Echipa de voluntari ai școlii noastre este formată din cadre didactice, elevi, părinți care la fiecare apel umanitar 

răspund prezent. Știm cu toții că voluntariatul are un efect pozitiv asupra corpului și minții. Ajutându-i pe 

ceilalți creem o bază solidă în interiorul elevilor noștri care vor devein adulți responsabili. 

De-a lungul anilor, Școala Gimnazială ”Ștefan cel Mare” a construit o comunitate puternică care se conduce 

prin puterea exemplului și a responsabilității. Momentele de fericire trăite ne-au motivat să devenim mult mai 

uniți în proiectele și campaniile inițiate pentru a ajuta pe cei din jurul nostru. 

Proiectele noastre în colaborare cu asociații și organizații locale/naționale  își propun să ofere lecții de viață 

aducând speranță și optimism. Crezul nostru este acela că fiecare moment trebuie prețuit și trăit fără durere, 

prin grijă și compasiune. Credem că niciun copil nu ar trebui să crească singur, cu grija zilei de mâine și fără 
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nicio susținere. Activitățile proiectelor s-au concentrat pe importanța aprecierii reciproce, tolerarea 

diferențelor, considerarea față de ceilalți și promovarea actelor de bunătate. 

Elevii nostri au putut să se oprească și să-și ia un moment din ziua lor pentru a se concentra în a-i ajuta pe 

ceilalți. Fiecare act mic se adaugă și împreună putem avea un impact durabil asupra comunităților noastre. 

Ne unim pentru un scop comun, acela de a devein mai buni prin faptele de generozitate față de cei care au 

nevoie de un gest simplu de susţinere şi încurajare. 
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JOCUL -MODALITATE DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII INTEGRATE  

                                                                                                                Prof. Preda Mihaela 

Grădinița cu PP și PN „Iulia Hasdeu”Municipiul Câmpina 

 

Vârsta preşcolară reprezintă un moment de organizare a noi particularităţi în dezvoltarea psihică. 

Copilul capătă o atitudine mai receptivă la cererile care se formulează faţă de el, e vioi, atent, interesat de cele 

ce se petrec în jurul său, are o atenţie activă faţă de ceea ce semnifică evenimentele care participă. Este mai 

reţinut, gândeşte înainte de a vorbi, capacitatea de cunoaştere se află într-o fază de intensă dezvoltare, manifestă 

curiozitate. În alegerea jocurilor didactice pentru copiii de 3-5 ani necesar este să se ţină seama de toate aceste 

particularităţi; prin structura şi conţinutul lor,  jocurile trebuie să fie simple şi accesibile copiilor. Educatoarea 

trebuie să asigure preşcolarilor mici o cât mai mare posibilitate de mişcare. Cu ajutorul mişcărilor se poate 

reda tot ceea ce este reprezentat în ilustraţii(în variantele jocurilor cu ilustraţii).Acţiunea trebuie să fie legată 

întotdeauna de cuvânt, regulile jocului, fiind însuşite mai greu, vor fi comunicate copiilor succesiv şi alternativ 

cu demonstrarea acţiunilor de joc. Copiilor le plac mai ales jocurile în care îşi pot manifesta spiritul de 

observaţie, concentrarea atenţiei, prezenţa de spirit, judecata ageră, priceperea de a combina, promptitudinea 

în răspunsuri.” La aceasta vârsta copiii nu ocolesc, ci dimpotrivă preferă sarcinile care le solicită eforturi 

intelectuale, se simt atraşi spre jucării a căror mânuire prezintă dificultăţi(jucării demontabile, diferite tipuri 

de mozaic etc.). Ei manifestă interes şi pentru jucăriile care cer îndemânare şi prudenţă, cum ar fi căpăcelele 

zburătoare, beţişoarele pentru joc. Sunt captivaţi şi de jocurile care stimulează perspicacitatea, autocontrolul 

şi prezenţa de spirit : să-şi frâneze o mişcare, să nu folosească un anumit cuvânt, să se reţină de la izbucniri de 

veselie. 

          Principalele nuanțe care apar în privința jocului, la nivelul preșcolarității, ca urmare a evoluției psihice, 

sunt următoarele: - trecerea de la jocul de manipulare la cel cu rol, de la activitatea cu obiectul la acţiunea 

simbolică; - jocul cu subiect este, apoi, înlocuit de cel cu reguli; jocul cu subiect predomină în prima parte a 

vârstei preşcolare (până la 5 ani), iar cel cu reguli în a doua parte (după 5 ani); putem considera că în jocul cu 

subiect, intervine într-o mai mare măsură imaginația de tip creativ a copilului, acesta stabilind datele jocului; 

- trecerea de la jocul individual la cel social; jocurile se desfășoară în grupuri (la 4-5 ani, grupurile de joc sunt 

alcătuite din 4-5 copii, iar numărul lor creşte după 5 ani); - copilul va înlocui, treptat, jocul imitativ cu cel 

constructiv (prin care copilul creează obiecte din diferite materiale, cum ar fi plastelina, piesele modulare); s-

a constatat că în jocul constructiv se manifestă o mare implicare emoțională a copilului; Prin extinderea 

formelor de manifestare, jocul capătă roluri psihologice tot mai complexe: funcţii formative, funcţii de 

relaxare, funcţii de facilitare a adaptării copiilor la aspectele mai complexe ale mediului înconjurător, funcţii 

de umanizare, constituind o preparare a copilului pentru viaţă, funcţii de dezvoltare psihofiziologică şi de 

satisfacere a trebuinţei de activitate etc. 

Esenţa jocului constă în reflectarea şi transformarea pe plan imaginar a realităţii înconjurătoare, 

jucându-se, copilul cunoaşte şi descoperă lumea şi viaţa. Pe măsură ce copilul înaintează în vârstă şi se 

dezvoltă, conţinutul jocurilor se extinde, se îmbogăţeşte,  iar acestea încep să oglindească tot mai multe 

fenomene complexe ale vieţii sociale, aspecte din viaţa celor cu care copilul relaţionează. Prin joc copilul se 

aventurează în necunoscut, experimentează, testează materialul de joc, dar şi pe sine, apoi capătă mai multă 

încredere în forţele proprii şi  o dorinţă nestăvilită de autodepăşire; îşi poate folosi imaginaţia şi creativitatea 

pentru propria sa plăcere, dar şi a altora.   În activitatea de zi cu zi întâlnim tot mai des copii, care nu ştiu să se 

joace, să relaţioneze cu colegii, nu comunică, se închid în propria  carapace, sunt reţinuţi, dar şi agresivi în 

cazul problemelor conflictuale.Puterea jocului este de netăgăduit în astfel de situaţii, iar noi, cadrele didactice 

trebuie să ştim să ne folosim de această putere magnifică.  

           Treptat, prin activităţile de dezvoltare personală, incluse în noul Curriculum, putem creea, provoca 

diferite situaţii, trăiri afective care să pună în valoare unicitatea acestor copii, cu tot ceea ce constituie trăsături 

personale, având scopul de a conştientiza imaginea pozitivă de sine, relaţionarea cu mediul înconjurător şi cu 

ceilalţi colegi din grupă, acceptarea acestora (dar şi al celui în cauză de către restul colectivului),    dezvoltarea   
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imaginaţiei, fanteziei, creativităţii. Activităţile de dezvoltare personală includ rutinele, tranziţiile şi activităţiile 

de după-amiază.  Mijloacele de realizare a acestora sunt variate, dar nu trebuie să uităm că jocul este activitatea 

fundamentală a copilului, el influenţează întreaga conduită şi prefigurează personalitatea în plină formare a 

acestuia. 
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ÎN FAVOAREA PERSOANELOR DE VÂRSTA A TREIA: 

PUNȚI ÎNTRE GENERAȚII 

 

Prof. Liliana Bulug, Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău 

Prof. Iuliana-Irina Ștefură, Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău 

 

Vă prezentăm în cele ce urmează un proiect de voluntariat, derulat în spiritul faptelor bune, cu implicarea 

totală a elevilor și profesorilor coordonatori și cu rezultate excepționale din toate punctele de vedere. Acest 

proiect a fost începutul tuturor activităților de voluntariat derulate ulterioe în cadrul colegiului nostru. 

Trăim în secolul vitezei sau cel puțin asta  ni se spune la tot pasul. Doar că viteza se transformă încet dar 

sigur într-o scuză pentru nepăsare, pentru ignoranță, pentru neglijarea celui de lângă noi. În timp ce alergăm 

pe banda de viteză îngăduim cu ușurință suferința aproapelui și nu depunem niciun efort pentru a îi oferi o 

clipă de mângâiere, o mică bucurie sau un gest cât de mic de prietenie. Și dintre toți cei din jurul nostru, 

dintr-o cruzime parcă voită, îi uităm tocmai pe cei care ar merita mai mult iubirea, atenția și recunoștința 

noastră; pe cei care ne-au crescut sau ne-au împărtășit cu generozitate din experiența lor de viață, pe cei care 

ne-au ocrotit când eram incapabili să pășim în lume, pe cei care au ajuns acum la vârsta când, la rândul lor, 

au nevoie de grijă și protecție: BĂTRÂNII. Cu toții simțim câte un gol în viața noastră. Unii simt un gol în 

buzunar, alții simt un gol în suflet, sunt alții printre noi care cred că nu li se acordă suficientă atenție, însă 

ei......, cei care sunt conștienți de etapa vieții pe care o parcurg, le simt uneori pe toate aceste goluri! Sunt 

bătrânii care nu au bani de medicamente, sunt bătrânii care care nu mai primesc atenția celor care depindeau 

cândva de ei, sunt bătrânii măcinați de singurătate, sunt bătrânii fără Crăciun sau bătrânii de care nu-i mai 

pasă nimănui. 

Și totuși mai există speranța! Mai sunt încă sufletele tinerilor care vad si dincolo de propriile neajunsuri și 

tristeți și care, prin speranța pentru viitor pe care vârsta le-o insuflă cu ușurință, nu au uitat de cei mai puțin 

fericiți, de cei uitați de timp si de oameni! Elevii Colegiului Național Catolic Sf. Iosif  Bacău au dovedit că le 

pasă! Și au făcut și fac lucruri frumoase! Nu ar fi rău să le urmăm exemplul cu toții! Astfel, în contextul Anului 

European al Îmbătrânirii Active, un grup de tineri din cadrul Colegiului Național Catolic Sf. Iosif Bacău și-a 

propus să umple aceste goluri din viețile bătrânilor, demonstrând că le pasă și că se poate. Cu ajutorul 

profesorilor coordonatori și al partenerilor implicați (Asociația CARITAS Bacău, Căminul pentru persoane 

vârstnice Bacău și Episcopia Romano-Catolică de Iași) au identificat un număr de 15 bătrâni din orașul Bacău 

cărora și-au propus să le bucure viața săptămânal și au muncit cu multă dăruire pentru realizarea unui spectacol 

de muzică și teatru în folosul tuturor bătrânilor asistați în cadrul Căminului de bătrâni Bacău (50 participanți), 

cu ocazia zilei de 1 iunie. 

 Astfel, proiectul Noi putem face asta 2012 a fost demarat în data de 01.04.2012 și a continuat până la 

data de 15.09.2012, având ca SCOP principal declanșarea unei conduite- manifest centrată  pe RESPECT, în 

numele unei generații care este adesea pusă la zid din cauza superficialității.  

 Concret, elevii și cadrele didactice implicate în proiect și-au propus să creeze punți între generații 

de ordin material și emotional prin următoarele activități: 

- Vizitarea bătrânilor beneficiari cu regularitate (săptămânal sau bilunar) cu OBIECTIVUL de: 

• A le alunga singurătatea preț de câteva zeci de minute pe săptămână; 

• A le oferi bunuri materiale celor confruntați cu lipsuri majore 

• A îi scoate la plimbare în aer liber pe cei care se deplasează cu dificultate și din 

acest motiv ies rar din casă 

• A îi ajuta la activitățile gospodărești 

• A valorifica experiența lor de viață, redându-le încrederea în utilitatea celor realizate 

de aceștia pe parcursul vieții 

• A face cumpărăturile săptămânale în locul lor 

• A învăța din experiența lor de viață 
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- Realizarea unui moment festiv printr-un spectacol de muzică și teatru cu OBIECTIVUL de a: 

• Aduce bucurie în inimi și zâmbete pe chipurile bătrânilor 

• Arăta bătrânilor respectul unei generații  

• Insufla bătrânilor iubirea de viață 

• Reda bătrânilor respectul pe care îl credeau pierdut, prin gesturi simple precum salutul 

politicos sau oferirea de flori. 

Spectacolul a constat în 2 momente umoristice (punerea în scenă a unei schițe de I.L. Caragiale 

și a unei scenete contemporane) precum și în interpretarea mai multor cântece actuale dar și a unor 

cântece  religioase. După reacția publicului, spectacolul a fost unul reușit și emoționant, prin urmare a 

meritat fiecare zi de repetiție. 

IMPACTUL activităților derulate de către voluntarii din Colegiul Național Catolic Sf. Iosif 

Bacău este greu de cuantificat pentru că așa cum se spune, cele mai bune lucruri nu pot fi vazute sau 

atinse, ele pot fi simțite. În cifre, 

• aproximativ 100 de bătrâni au zâmbit mai mult 

• au fost distribuite circa 100 pachete cu alimente 

• aproximativ 100 de bătrâni au primit respectul pe care cei ce li-l datorau au uitat să îl 

manifeste 

• 15 bătrâni au fost bucuroși că altcineva s-a ocupat de mici treburi gospodărești în 

locul lor 

• 15 bătrâni au servit alimente al căror gust îl uitaseră 

• Circa 50 de bătrâni au simțit pentru o zi (ziua spectacolului) că timpul se scurge 

precum o apă curgătoare și nu apăsător, precum abundă apa fără scăpare a unui lac 

• 30 de elevi au învățat pe termen lung  din experiența de viață a bătrânilor pe care i-

au vizitat. 

MESAJUL central al proiectului, care se regăsește în titlul și în filmul de promovare a 

proiectului a fost  Noi putem face asta și faptul că este urmat de îndemnul Și tu poți face asta! a adunat 

mulți alți tineri dornici să se alăture proiectului. Ulterior s-a completat și lista sponsorilor proiectului. 

Dacă la prima ediție, partea materială a fost asigurată din banii voluntarilor, oferiți cu sinceritate și 

generozitate, precum și de Asociația CARITAS Bacău și Episcopia Romano-Catolică Iași, la edițiile 

ulterioare am putut conta  pe ajutorul mai multor firme impresionate de activitățile derulate în prima 

ediție a proiectului. 

Așadar, cu îndemnul motivațional Noi putem face asta și prin buna cooperare cu partenerii 

noștri, considerăm că  proiectul derulat de elevii Colegiului Național Catolic Sf. Iosif Bacău a fost un 

succes, reușind să umple golul din viața celor care, mai mult decât orice, au nevoie să simtă utilitatea 

existenței lor și să împrumute din energia tinerei generații. În același timp, fără a-și da seama, în aceeași 

măsură, beneficiari ai proiectului au fost înșiși tinerii care și-au modelat caracterul dăruind, care au 

primit probabil cu mult mai mult decât au oferit. Așa că, DA, PUTEM FACE ASTA! 
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Studiu asupra influenței educației STEAM în reducerea abandonului școlar 

 

Prof. Delia Elena Pintilie  

Colegiul Național „Gheorghe Vrănceanu”, Bacău 

 

Sunt numeroase motivele pentru care elevii abandonează școala și, bineînțeles, cele mai multe motive 

țin, din păcate, de familie și de condițiile precare ale acesteia. În această privință pot fi luate doar măsuri sociale 

guvernamentale pentru a asigura posibilitatea fizică și materială a participării acestora la activitatea școlară. 

Cu toate acestea, chiar în prezența unor astfel de măsuri tot sunt mulți elevi care abandonează. Unii o 

fac tot din cauza unor relații familiale deficitare, sau din cauza anturajului toxic. Dar o parte a elevilor 

abandonează în lipsa unei motivații pentru educație. 

Studiul acesta țintește tocmai acești elevi. Fără a dori să ofere informații cantitative, studiul a urmărit 

în ce măsură pot influența activitățile de tip STEAM, elevii cu o rată mare a absenteismului, deci cu incidență 

spre abandon școlar. Studiul a urmărit activitatea din trei licee (tehnologic, economic și teoretic). 

Întrucât astăzi joburile se bazează pe combinarea mai multor discipline simultan, STEM face același 

lucru cu știința, tehnologia, ingineria și matematica. Integrarea și conectarea acestor domenii într-o singură 

disciplină oferă mai multă relevanță și aplicabilitate proceselor din lumea reală. 

Un alt aspect discutat de către organizațiile mondiale și companiile cu renume evidențiază că educația 

STEM trebuie să împrumute elemente de la științele umaniste și sociale. Separarea științelor aplicate de cele 

sociale într-o lume interdependentă nu-și mai are locul. Cei care studiază în domeniile STEM trebuie încurajați 

să ia în calcul aspectele etice și sociale ale disciplinelor lor, în timp ce umaniștii au nevoie să deprindă 

competente minime de analiză a datelor.  

S-a plecat de la premisa că educația STEAM poate avea un rol în îmbunătățirea rezultatelor școlare 

pentru toți elevii, dar și pentru cei cu dizabilități de învățare care ajung de cele mai multe ori în liceele 

tehnologice și școlile profesionale, adică în învățământul vocațional.  

Întrucât hotarele dintre muncă și învățare se estompează din ce în ce mai mult, nevoia de a permite și 

a stimula noi abordări în învățământul profesional tehnic pare a fi tot mai critică. Învățământul profesional 

tehnic este cel mai aproape de piața muncii și, prin urmare, ar trebui să fie accesibil, flexibil și să poată pregăti 

în mod corespunzător elevii pentru a trăi și a munci în secolul XXI. Educația STEAM corespunde întru totul 

necesităților și formei procesului educațional din acest tip de învățământ. Elevii trebuie să se implice social, 

emoțional și intelectual (la un nivel aprofundat) în conținutul STEAM. Lucrul în echipe, divizarea 

responsabilităților și luarea deciziilor comune sunt factori-cheie. Conexiunea cu probleme/proiecte din lumea 

reală se realizează prin conținuturile care trebuie să fie deschise problemelor din lumea reală și să genereze 

soluții cât mai realiste. Pentru că lumea este și va fi tot mai interconectată, wireless și bazată pe date, elevii 

trebuie să fie capabili să utilizeze TIC pentru a-și extinde cunoștințele și a-și aprofunda abilitățile. Abilitățile 

socio-emoționale extind conștientizarea de sine a elevilor și le dezvoltă competențe de comunicare, prezentare, 

inteligența emoțională. Se dezvoltă și gândire critică pentru că elevii trebuie să poată analiza, sintetiza și evalua 

informația într-o lume care abundă în opinii și surse.  
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Pe parcursul studiului s-au implicat elevii în proiecte școlare educative comune acestor licee, cu un 

conținut de activități STEAM, implicare în concursuri extrașcolare, în activitățile desfășurate în perioada 

"Școala Altfel", și bineînțeles în activități școlare cu o abordare STEAM. 

Evident este că în liceele teoretice se regăsesc mai puțin elevi cu tendințe spre abandon școlar și rata 

abandonului școlar este mult mai mare în liceele tehnologice și economice și, de asemenea, în liceele acestea 

se regăsesc mai mulți elevi cu dificultăți academice extreme și cu dificultăți de învățare.  

Am plecat de la trei mecanisme potențiale cu privire la motivul pentru care includerea elevilor de liceu 

în numeroase activități STEAM poate fi legată de șanse mai mici de abandon. Primul dintre aceste trei 

mecanisme este întărirea. Deoarece activitățile STEAM completează mai degrabă decât înlocuiesc cursurile 

tradiționale de matematică și științe, elevii care urmează acest tip de activități au oportunități de a-și consolida 

cunoștințele academice prin aceste activități suplimentare. Această cantitate suplimentară de timp petrecut pe 

concepte de matematică și știință prin învățarea aplicată poate spori realizările lor, iar acest lucru este esențial 

pentru abandon, deoarece performanța academică slabă este un predictor cheie al abandonului. 

Al doilea și al treilea mecanism leagă în mod mai direct învățământul vocațional  de reducerea 

abandonului. Al doilea mecanism este relevanța și implicarea. Prin cursuri și activități STEAM, elevii pot 

dezvolta un interes mai mare în a rămâne la școală pentru a dezvolta abilitățile și cunoștințele necesare pentru 

a obține aceste locuri de muncă după absolvirea liceului sau după facultate. Cercetătorii au descoperit o creștere 

semnificativă a angajamentului școlar (măsurată în funcție de frecvență, ratele de abandon școlar și calificative 

obținute) prin participarea la activități de interes în carieră la școală și pregătire pentru pregătirea pentru locuri 

de muncă. Acest lucru îi poate ajuta pe acești elevi care se luptă să fie mai implicați în școală și, în cele din 

urmă, să reducă riscul de abandon școlar. 

În cele din urmă, activitățile STEAM ar putea promova formarea de noi abilități. Abilitățile dobândite 

în aceste activități STEAM aplicate pot face ca perspectivele de muncă să fie mai accesibile, reducând astfel 

dorința de abandon școlar. Accentul pus pe tehnici de învățare multiple este strâns legat de ideea Designului 

universal pentru învățare (UDL), care este destinat să promoveze mai multe mijloace de expresie, reprezentare 

și implicare. 

În general, rezultatele acestui studiu arată că există beneficii ale integrării activităților STEAM pentru 

toți elevii și mai ales pentru cei cu dificultăți de învățare când vine vorba de măsuri pentru combaterea 

abandonului școlar și de alegere a unui traseu ulterior în carieră sau la facultate. Acest lucru duce la mai multe 

implicații cheie. 

În primul rând, deoarece riscul abandonului este o preocupare deosebit de semnificativă pentru elevii 

cu dificultăți de învățare, implicarea acestora în diverse activități STEAM ar putea servi ca o cale prin care 

aceste riscuri pot fi reduse. Lacunele acestor elevi cu dificultăți de învățare în urma cursurilor tradiționale de 

matematică și știință, pot fi ameliorate prin acest tip de activități. Astfel, sunt necesare politici și practici pentru 

a sprijini elevii cu dificultăți de învățare la materii tradiționale prin activități STEAM, elevi care au și o rată 

mai mare absenteism și de abandon școlar. 

În al doilea rând, cercetările anterioare au sugerat un efect nul al procesului de utilizare a activităților 

STEM implementate pentru studenții cu dificultăți de învățare atunci când se analizează cu instrumente 
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tradiționale de evaluare și testare. Studiul însă sugerează că acești indicatori tradiționali nu sunt suficienți 

pentru a măsura nivelul de realizare pentru elevii cu dificultăți de învățare. Acești elevi au adesea dificultăți la 

subiectele de testare standardizate și e puțin probabil să urmeze cursuri avansate de matematică și știință. Prin 

urmare, mai degrabă decât să ne bazăm pe evaluări ale performanței bazate pe evaluări tradiționale de realizare, 

unde știm că elevii cu dificultăți de învățare sunt deja marginalizați, acest studiu sprijină extinderea modului 

în care abordăm îndeplinirea unor obiective, astfel încât concluziile să fie făcute în domeniile în care elevii cu 

dificultăți de învățare pot prezenta semne de succes școlar mai degrabă decât să ne concentrăm asupra 

deficiențelor. 

În al treilea rând, concentrarea pe legătura dintre participarea la cursuri și abandonul pentru elevii cu 

dificultăți de învățare este deosebit de importantă. Cei care abandonează după gimnaziu este mai puțin probabil 

să fie angajați decât absolvenții de liceu, câștigă mai puțini bani decât absolvenții de liceu și sunt mai predispuși 

să participe la comportamente delicvente. Un motiv major pentru această înclinație ridicată a abandonului este 

lipsa de angajament cu școala. Iar două dintre modalitățile recomandate în ceea ce privește practicile de predare 

pentru a contribui la creșterea sentimentului de legătură cu școala sunt creșterea activităților practice și 

explicarea lucrurilor într-un mod în care elevii ar putea înțelege. Ambele aspecte sunt abordate prin activități 

STEAM aplicate.  

În cele din urmă, unul dintre beneficiile majore ale activităților STEAM pentru elevii cu dificultăți de 

învățare ar putea fi faptul că subiectele introduse în cursurile STEM academice tradiționale sunt reformulate 

în experiențe mai practice. Chiar și în absența cursurilor STEM, profesorii care predau discipline academice 

din zona STEAM pot folosi unele dintre aceste principii STEM aplicate în sălile lor de clasă, în care pot 

introduce o aplicare mai practică a abilităților în instrucțiune și pot folosi mai multe metode practice de instruire 

în timpul orelor. Sprijinirea specifică a elevii cu dificultăți de învățare pentru a reuși la cursurile STEM este o 

sarcină necesară pentru toți profesorii, iar acest lucru printr-o perspectivă aplicată s-ar alinia cu siguranță la 

modul în care politica regândește stilurile și conținutul didactic.  

Concluzia studiului este că prin adoptarea mecanismelor de judecată STEAM, elevii cu dificultăți de 

învățare și pentru care rata de abandon școlar este ridicată pot dezvolta cunoștințe și abilități fundamentale sau 

pot încuraja angajamentul și interesul pentru școlarizare, care le sunt disponibile la cursurile tradiționale de 

matematică și științe.  
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Fapte bune prin voluntariat 

 

Profesor învâțămîntul preșcolar Husa Stăncuța 

                                                                                                 Grădinița P.P. 1 Arad 

 

             Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele 

autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât și în ceea ce 

privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își doresc, 

în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație neguvernamentală. 

        Oricine poate fi voluntar atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest 

mod o contribuţie lumii. Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am concentrat pe 

şase ca să petreci mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. 

          Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă 

este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au 

aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta 

să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi timpul, 

îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră.  

            Atunci când eşti voluntar trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, 

trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea 

diverselor probleme, să contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie 

să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut 

necesare la locul de muncă şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

              Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat 

nişte persoane mai puţin norocoase. 

              Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul 

şi te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti 

mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De asemenea, 

voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar 

este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care trăieşti. 

           Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu 

tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la 

sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim 

şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te 

afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim 

soluţie. La eLiberare voluntarii află toate formele pe care le ia traficul de persoane, cine poate cădea victimă 

traficanților, cât de importantă este prevenția și unde trebuie îmbunătățit sistemul pentru a combate traficul de 

persoane și pentru a proteja persoanele vulnerabile. 

          De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te ajute 

să te pui din nou pe picioare.  

          Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare 

nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme ale societăţii care 

afectează multe persoane. România este țara europeană cu cel mai mare număr de victime ale traficului de 

persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt minore. La eLiberare 

http://www.helpguide.org/articles/work-career/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
https://www.eliberare.com/voluntari/
https://www.eliberare.com/voluntari/
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voluntarii ajută la prevenirea şi combaterea traficul de persoane din România prin campaniile în care își dedică 

timpul. 

           Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 

cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul 

că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care 

merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau 

persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a 

acestor nedreptăţi.   

            Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, 

doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel 

timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală. 

 

https://www.eliberare.com/voluntari/
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VOLUNTARIATUL 

 – EXEMPLE DE BUNĂ PRACTICĂ- 

                                                     Prof. Niculeanu Florentina 

 Grădinița ”Piticot” Craiova 

                                              

”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestatie materială.” 

                                        (Definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, iunie 2002) 

 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare, un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la dezvoltare personală şi socială. 

Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, printre care: 

                            Social 

 organizarea de spectacole pentru copii sau vârstnici din centre;  

  pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, 

îmbrăcăminte).  

“DIN SUFLETUL NOSTRU PENTRU SUFLETUL VOSTRU” 

-SPECTACOL SUSȚINUT LA CENTRUL DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ “SF. MARIA” 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

” MÂINI ÎNTINSE PRIETENIEI” 

- SPECTACOL DE COLINDE SUSȚINUT PENTRU COPIII DE LA ȘCOALA SF. MINA 

-EXPOZIȚIE CU VÂNZARE A ORNAMENTELOR DE CRĂCIUN 
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”DARURI DE LA NOI PENTRU VOI” 

-STRÂNGEREA ȘI DONAREA DE ARTICOLE DE IMBRĂCĂMINTE, ÎNCĂLȚĂMINTE ȘI JUCĂRII - 

“ȘCOALA DE SÂMBĂTĂ” MALU MARE / GRĂDINIȚA LIPOV 

 

 

 

”MOȘ CRĂCIUN SUNTEM CHIAR NOI”  

-STRÂNGEREA ȘI DONAREA DE ALIMENTE - ȘCOALA  ÎNTORSURA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

” SĂPTĂMÂNA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR” 

- COLECTAREA FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DE LA PREȘCOLARII VOLUNTARI ȘI DONAREA 

ACESTORA COPILOR DE LA ȘCOLA SPECIALĂ SF. VASILE 
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EDUCAŢIE 

 amenajarea de spații de joacă sau de petrecere a timpului liber; 

 promovarea șanselor copiilor cu abilități deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau 

persoanelor cu realizări deosebite;  

 

            ECOLOGIE 

 igienizarea  parcului din cartier,  a zonei de joacă din curtea grădiniței;  

  acțiuni de plantare de puieți, amenajarea de spații verzi în curtea grădiniței;  

  campanii de promovare a reciclării și colectării selective sau a drepturilor animalelor;  

 

           CULTURĂ & ARTĂ 

 promovarea lecturii, colecte de cărți, sesiuni de lectură publică; 

 organizarea de evenimente – spectacole artistice, festivaluri de film sau muzica și dans, expoziții, 

tabere de creație, etc.  

 

           SĂNĂTATE 

☺ campanii publice de promovare a sănătății (alimentație sănătoasă și mișcare). 

 

DECALOGUL VOLUNTARILOR 

 1. COEZIUNE 

În relaţia lor unii cu altii, voluntarii sunt deschisi, oneşti si prietenoşi.  

 2. COLABORARE 

Voluntarii colaborează cu diverşi factori interesaţi de problematica abordată.  

 3. ANGAJAMENT 

Voluntarii se obligă să respecte responsabilităţile voluntarilor, aşa cum decurg ele din înţelegerea cu 

organizaţia la care activează şi după cum decurg din legea în vigoare.  

 4. DEZVOLTARE 

Voluntarii sunt preocupaţi permanent de creşterea competenţelor lor de lucru prin învăţare, instruire 

şi acceptarea supervizării.  

 5. TRANSPARENŢĂ 

Voluntarii oferă informaţii despre munca lor ca voluntari atât organizaţiei, cât şi celor din afara, cu 

respectarea confidenţialităţii.  

 6. IMPLICARE ACTIVĂ 

Voluntarii se implică activ în soluţionarea problemelor comunităţii.  

 7. RESPONSABILITATE 

Beneficiul comunitatii trebuie sa stea la baza tuturor activitatilor voluntarilor.  
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 8. CONFIDENŢIALITATE 

Voluntarii respectă informaţiile confidenţiale (datele despre beneficiari şi anumite informatii legate 

de organizatia lor gazda).  

 9. PROMOVARE 

In relaţia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea 

locală.  

 10. RESPECT 

Voluntarii respectă toţi oamenii si principiile universale ale egalităţii si echităţii.  
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VOLUNTARIATUL – UN STIL DE VIAȚĂ 

Bibliotecar Ema-Tamara Bălțățeanu 

Liceul Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria 

 

Motto:  “Voluntarii reprezintă IUBIREA în mişcare.” (autor anonim) 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de fiecare. În ciuda definițiilor date nu 

există una care să se muleze perfect. 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție:  

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Voluntariatul este activitatea desfășurată de o persoana fizică care își oferă timpul, talentele și energia 

în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile realizate în 

sprijinul proiectului în care este implicată. Voluntar poate fi orice persoană care dorește să desfășoare o 

activitate în interesul comunității indiferent de culoare, rasă, orientare religioasă sau sexuală, convingeri 

politice, stare civilă, deficiențe fizice, situație economică. 

Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc  de activități similare . 

1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câstig financiar 

3. Este o activitate desfașurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Un program de voluntariat este o activitate care urmărește să ofere membilor comunității școlare 

oportunitatea de a fi implicați activ, să crească numărul beneficiarilor serviciilor, să se intensifice serviciile pe 

care organizația le oferă voluntarilor si beneficiarilor, să intensifice legăturile între participanți, sa creeze și să 

sprijine interesul pentru voluntariat. 

 Voluntariatul  înseamnă de fapt acumularea unei experiente profesionale intr-un anumit domeniu care 

te ajută sa experimentezi lucruri noi, sa te dezvolti și să ajuti. Practic, a voluntaria inseamna a ajuta 

necondiționat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul dă mai departe.Acum, mai mult ca 

oricând, voluntariatul  ocupă în şcoli un loc destul de important. ONG-uri, fundaţii, proiecte au la bază ideea 

de voluntariat. 

           Ideea de voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care 

contribuie la ocuparea timpului liber dar şi a formării elevului/ adolescentului ca persoană, şi pe de altă parte, 

voluntariatul este privit ca acumulare de experienţă de muncă, factor de responsabilitate şi maturitate. 

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel, dă elevilor/ adolescenților în formare, 

sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât,  tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și 

realizează rolul lor în societate. 
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Voluntariatul  este mai mult decât un gest altruist.  Este o activitate de pe urma căreia tinerii au multe 

lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă în anumite domenii. Voluntariatul în şcoli este soluţia 

pentru o dezvoltare complexă a  tinerilor.  

Numeroase biblioteci școlare  desfășoară activități cu sprijinul voluntarilor, în majoritatea lor elevi, însă 

nu numai. Voluntarii pot fi implicaţi fie pe termen scurt – în activităţi punctuale -, fie pe termen mai lung în 

proiecte cu durată determinată sau în programe permanente ale bibliotecii.  În ceea ce priveşte natura 

activităţilor, acestea pot fi de foarte multe tipuri, pornind de la serviciile tradiţionale ale bibliotecii 

• aranjarea la raft a cărţilor 

• întreţinerea computerelor şi a echipamentelor 

• pregătirea materialelor de împrumut conform unor liste furnizate de bibliotecari 

la activităţi generale precum 

• promovarea bibliotecii în comunitatea școlară 

• strângere de fonduri pentru diverse proiecte ale bibliotecii 

• activităţi administrative  

Bibliotecile sunt prin excelenţă un loc al culturii şi trebuie să fie atât un depozit cultural, cât şi un 

promotor al valorilor culturale şi al diversităţii unei comunităţi, un loc unde se îşi dau întâlnire culturi, curente, 

opinii şi idei diferite. 

În cadrul bibliotecii Liceului Teoretic ”Constantin Noica” Alexandria, în calitate de bibliotecar am inițiat 

un proiect cu durata de un școlar, patru întâlniri, cu titlul ”RAFTUL CU LITERATURĂ” ce are ca scop crearea 

unor rafturi cu cărți în incinta fiecărei clase. Aceste rafturi cuprind cărți reprezentative, aparținând literaturii 

române, studiate la școală.  

Proiectul se adresează elevilor provenind din medii defavorizate care nu dețin acasă o bibliotecă 

personală. Înființarea acestor rafturi cu literatură s-a făcut prin contribuția exclusivă a elevilor și a cadrelor 

didactice care au donat cărți din biblioteca proprie dar și prin implicarea nemijlocită a Colectivului de sprijin 

al bibliotecii. Aceasta actiune se face ca o prelungire a bibliotecii școlare pană în imediata vecinătate a elevului, 

în clasă,  acolo unde el își petrece 6 ore în fiecare zi. 

M-am aplecat în mod special asupra proiectelor de lungă durată, pentru că sunt activităţi care şi-au 

dovedit sustenabilitatea în timp şi pentru că oferă oportunităţi constante de implicare şi de fidelizare în timp a 

voluntarilor, ei devenind, astfel, parte integrantă a bibliotecii. 

Rezultatele și impactul proiectului asupra: 

-  bibliotecii: utilizatorii au văzut și simțit că voluntarii implicați în program găsesc în bibliotecă sprijin 

și deschidere către acte culturale și sociale pe care nu le găsesc în altă parte, în mod gratuit, biblioteca a câștigat 

în primul rând o echipă de voluntari motivați și dornici de alte programe de voluntariat, biblioteca a devenit 

mult mai cunoscută pentru că a ieșit în comunitatea școlară, a crescut gradul de credibilitate al 

compartimentului condiderată ca fiind învechită, determinarea segmentelor și direcțiile de activitate în care 

este nevoie de activitatea voluntarilor  și utilizatorii care depind de serviciile bibliotecii, spiritul vesel și 

dinamic al voluntarilor aduc o imagine frumoasă compartimentului. 

- comunității școlare: s-au înființat 5 mini-biblioteci în 5 clase., cel puțin 15 elevi din medii defavorizate 

au profitat de aceste cărți donate. 

-voluntarilor: au conștientizat  importanța și necesitatea acțiunilor de voluntariat, îmbunătățirea 

accesului tinerilor la informații în legatură cu acțiunile de voluntariat, și-au dat seama de importanța implicarii 

civice prin puterea exemplului. 
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Voluntari implicați în acest proiect: un număr de 20 de elevi și cadre didactice. 

Tipurile de activități: identificarea beneficiarilor acestui tip de proiect, întocmirea listelor cu cărțle 

necesare, promovare proiectului prin editarea unui semn de carte cu prezentarea și anunțul-invitație de 

colaborare, crearea raftului, ordonarea cărților 

Concluzia este că tinerii doresc să se implice într-o activitate socială și au nevoie de apreciere prentu că 

îi motivează și îi stimulează spre activitate și creativitate. 

A fi voluntar nu este ușor. Acest fapt implică efort, capacitatea de a lucra zilnic asupra ta, de a cultiva 

abilități noi, a învăța, a organiza și desfășura anumite activități, a-și asuma responsabilitate, a acumula 

experiență. 

   Voluntariatul este o formă de manifestare a sufletului nostru, este pașaportul nostru spre un viitor mai 

bun, într-o țară europeană, este o cale prin care orice om capătă experientă, se exprimă pe sine și se poate 

implica în problemele comunității din care face parte. 

Prin acest tip de acțiuni, elevii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în 

societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi de bibliotecă ce pot oferi bucurie sufletească 

prin sensibilitatea exprimării. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei” 
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Impactul voluntariatului asupra dezvoltării elevului 

 

Jauca Raluca-Alecsandra 

Școala Gimnazială Nr.1 Iaslovăț 

 

  

Societatea în care trăim îndrumă la schimbare permanentă și la găsirea unor soluții cât mai rapide și 

eficiente la probleme. Unele persoane nu reușesc să se adapteze așteptărilor societății din diverse motive mai 

mult sau mai puțin întemeiate și au nevoie de sprijin din partea celorlalți. Raportându-ne la mediul școlar și la 

impactul pe care îl are acesta asupra dezvoltării societății în care trăim, copiii trebuie învățați încă de la vârste 

fragede să îi ajute pe ceilalți, aflați în situații mai puțin plăcute, fără a primi nimic în schimb. Astfel de activități 

îi ajută pe elevi să se dezvolte armonios și au un impact pozitiv atât asupra propriei persoane, cât și asupra 

celorlalți. 

 Studiile realizate pe tema voluntariatului relevă faptul că actele caritabile produc o stare de bine atât 

persoanei ajutate, cât și persoanei care le realizează. Un studiu realizat în Marea Britanie demonstrează că o 

stare de bine mai crescută o produce donarea către organizațiile de caritate locale, comparativ cu cele 

internaționale (Appau, Churchill, Charity: 2019). De asemenea, autorii au ajuns la concluzia că voluntariatul 

informal are un impact mai crescut asupra stării de bine decât cel formal. Adaptând rezultatele acestei cercetări 

la activitățile pe care le desfășurăm la clasă, putem spune că ajutarea persoanelor cunoscute, din școală, 

comunitate, fără a face prea multă publicitate, le oferă elevilor satisfacție și mulțumire, știind că au contribuit 

la ameliorarea problemelor lor. Acest lucru se datorează, probabil, faptului că persoanele ajutate și situațiile în 

care se află sunt cunoscute personal de cei care contribuie la îmbunătățirea lor. De exemplu, în cadrul 

proiectelor SNAC, elevii contribuie cu alimente pentru a le oferi colegilor nevoiași din școală. Acesta este o 

formă de voluntariat informal. De asemenea, elevii mai mari din școală își pot ajuta colegii mai mici la lecții 

după ore, inițiind astfel o formă de voluntariat cu un puternic impact asupra rezultatelor la învățătură.  

 Un alt avantaj al voluntariatului este faptul că îmbunătățește relațiile dintre persoanele implicate. 

Datorită scopului comun, la nivelul grupului de voluntari apare sentimentul de apartenență care contribuie la 

dezvoltarea unor relații de colaborare, prietenie între membrii acestuia. Un studiu realizat pe un eșantion de 

patruzeci de voluntari din Marea Britanie reliefează că împărtășirea unei experiențe comune cu alți voluntari 

a dezvoltat sentimentul de apartenență la nivelul grupului și a contribuit la creșterea stării de bine a celor 

implicați (Gray D., Stevenson C.: 2019). Cu alte cuvinte, acțiunile de voluntariat ajută și la dezvoltarea unei 

identități a grupului, datorită implicării comune a voluntarilor pentru același scop. Crearea unor relații de 

colaborare între membrii grupului favorizează depășirea cu succes a provocărilor pe care le implică munca de 

voluntar, fiecare putând să se bazeze pe celălalt. Dacă ar fi să analizăm grupul de voluntari existent în școala 

noastră, am observa faptul că între aceștia s-au dezvoltat relații de prietenie, de apartenență la grup, de 

colaborare, cu toate că fac parte din clase diferite. 

 Privit dintr-o altă perspectivă decât cea prezentată mai sus, voluntariatul poate presupune și implicarea 

părinților în activitățile școlii. Aceștia pot participa la sprijinirea elevilor care întâmpină dificultăți în ce 

privește însușirea anumitor deprinderi sau pot contribui la diminuarea violenței în școală, la fel cum se întâmplă 

în școlile de peste ocean. De asemenea, considerăm că implicarea părinților în cadrul târgurilor de caritate este 

benefică atât pentru copiii lor, cât și pentru cei care urmează să fie ajutați. În consecință, impactul pe care îl 

are implicarea părinților la nivelul școlii este unul semnificativ. Copiii văd la părinții lor exemple de bune 

practici și, totodată, se simt susținuți în demersul lor: ajutorarea celorlalți.  

 În ce privește efectele voluntariatului pe termen lung, se înregistrează doar efecte pozitive. Un studiu 

realizat pe această temă verifică modul în care influențează voluntariatul aspectele civice și personale ale vieții 

voluntarilor pe o perioadă mai îndelungată (Kim J., Morgul K., 2017). Rezultatele indică faptul că voluntariatul 

are beneficii psihologice însemnate, fiind adesea corelate și cu realizarea educațională. Mai putem adăuga pe 

lângă acestea stima de sine crescută, o stabilitate emoțională mai mare, gestionarea corectă a stresului, 

îmbunătățirea abilităților de relaționare. Referitor la aspectele civice, voluntariatul influențează doar 

comportamentul, nu și orientarea politică.  
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 Așadar, analizând cele spune anterior ajungem la concluzia că voluntariatul este benefic pentru 

dezvoltarea copilului și a viitorului adult. Practicând voluntariatul, acesta ajută și se ajută, deoarece implicarea 

în activitățile de binefacere produce o stare de bine, de satisfacție, de mulțumire că a putut ajuta pe cineva. În 

plus, apartenența la un grup de voluntari îl determină să colaboreze, îi dezvoltă sentimentul apartenenței la 

grup și îl ajută să își facă noi prieteni. De asemenea, nu putem pierde din vedere faptul că odată cu practicarea 

voluntariatul se dezvoltă abilitățile de comunicare, de relaționare și capacitatea de a observa problemele cu 

care se confruntă ceilalți. Aceste beneficii ajută viitorul adult să facă față cu ușurință situațiilor cu care se 

confruntă. În plus, elevii care fac voluntariat sunt mai puțin violenți, empatici și atenți la nevoile celor din jur.  

 Suntem de părere că este necesar ca în fiecare școală să existe un grup de voluntari cât mai numeros 

care să facă o faptă bună în fiecare zi pentru cei care au nevoie de ajutor. Numai în acest fel vom construi o 

societate mai bună în care oamenii se pot sprijini unii pe alții. În plus, noi, cadrele didactice, trebuie să atragem 

cât mai mulți parteneri (părinți, reprezentanți ai comunității) care să ne sprijine elevii în acțiunile de voluntariat. 

Numai împreună vom reuși să schimbăm lumea! 
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Voluntari de mici 

Prof. Ciuperceanu Mihaela Corina 

 Grădinița P.P.”Piticot” Craiova 
 

”Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

Avem mai sus două dintre definițiile atribuite voluntariatului, însă poziția noastră, a tuturor, față de 

societate și de tot ce ne înconjoară reprezintă voluntariatul. Facem referire aici la atitudini și comportamente 

pozitive, la respect, la colaborare, la empatie față de cei din jur, la o relație frumoasă cu cei de lângă noi, dar 

și cu mediul înconjurător. 

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei  

societăţi coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, fiind astfel o sursă puternică de reconciliere 

şi reconstrucţie. Joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii, voluntarii şi 

organizaţiile lor fiind adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate.  

În acest sens, părinților și cadrelor didactice le rămâne datoria de a forma noile generații cu deschidere 

către acțiunile de voluntariat. Pentru acest lucru, este necesară conturarea unui profil potrivit pentru viitoarele 

vlăstare ale societății. 

Dezvoltarea unei societăți este strâns legată de educația pe care le-o oferim copiilor. Este bine să le 

cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat încă de la cea mai fragedă vârstă. Copiii 

obișnuiți să dăruiască de mici, fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest 

o aduce.  

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă. De aceea, alături de părinți și cadre didactice, copiii pot 

participa la diferite acțiuni de voluntariat, organizate de grădinița/grupa pe care o frecventează, în funcție de 

disponibilitatea și dorința părinților, desigur. Pentru antrenarea și încurajarea participării la astfel de acțiuni,  

putem organiza întâlniri cu părinții pentru prezentarea unor proiecte/acțiuni, dar mai ales putem iniția 

activități cu copiii în scopul conștientizării necesității derulării acestui gen de acțiuni. 

În cadrul domeniului Om și Societate, planificarea unor activități pe tema acțiunilor de voluntariat le 

poate elucida celor mici importanța și necesitatea unei atitudini pozitive, de întrajutorare pentru semeni și 

mediul înconjurător.  

Pentru încurajarea copiilor și orientarea lor către activitățile de voluntariat, putem iniția  discuții cu 

scopul conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități 

concrete de realizare a acestor activități. Preșcolarii  pot fi stimulați, antrenați să se implice în activități de 

protecție și menținere a unui mediu înconjurător curat și implicit a unei planete sănătoase. Acțiuni de 

curățenie a curții grădiniței, a părculețului din cartier  reprezintă acțiuni la care copiii au participat cu interes 

și entuziasm, fiind mândri de rodul activității lor. 

Un alt domeniu spre care pot fi îndreptați copiii în materie de voluntariat este domeniul social. 

Cultivarea unor sentimente de empatie față de semeni, a unor atitudini de înțelegere, respect, compasiune, 

ajutorare a celor care sunt aflați în nevoie va duce la trezirea interesului copiilor de a se implica în activități 

de voluntariat la nivel social, umanitar.     

În pragul sărbătorilor religioase de Crăciun sau de Paști, am organizat acțiuni umanitare în cadrul 

cărora preșcolarii, alături de părinți, au donat dulciuri, jucării sau hăinuțe copiilor din medii defavorizate, au 

colindat persoane vârstnice din casele de bătrâni, bucurându-i apoi pe fiecare cu un cadou cu dulciuri sau 
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fructe. În fiecare toamnă, săptămâna fructelor și legumelor aduce contribuții generoase din partea copiilor 

constând în fructe și legume pentru copiii cu disabilități de la școala specială din localitate, dar și pentru 

persoane aflate în casele de bătrâni.  

În urma desfășurării acțiunilor de voluntariat, cel mai de seamă rezultat în rândul participanților, 

micilor voluntari  este creșterea încrederii în sine, trezirea sentimentului că pot schimba ceva în jur, că pot 

face bine semenilor, că pot aduce zâmbete pe fețele celor aflați într-o situație deloc ușoară. De asemenea, în 

urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

             Voluntariatul este o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

cei mici și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Când participi la acțiuni de 

voluntariat, dai dovadă de umanitate, de bunătate și prețuire față de mediu și societate. Când antrenezi, când 

ajuți ca și alții să se alăture unor acțiuni de voluntariat, demonstrezi că participi la formarea unei viitoare 

societăți sănătoase, a unei lumi mai frumoase și mai bune. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională 
 

Belmega Daniela-Florentina 

Liceul Tehnologic ,,Ion Nistor`` Vicovu de Sus 

 

 

 " 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea. 

 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

 În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, 

activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă 

creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți 

dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se 

face de bunăvoie, fără constrângere”. 

 Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și 

să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 
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incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari.  

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă 

de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul 

rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi 

promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, 

demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 " 
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 Jocul didactic muzical – formă alternativă de  

organizarea a procesului didactic 

 

Prof. Durbacă (Mirică) Oana-Viorela 

Liceul cu Program Sportiv, Brăila 

 

          Alături de lecţie, ca formă principală de organizare a procesului didactic, se întâlnesc şi alte modalităţi 

de desfăşurare a activităţii. 

          În educaţia muzicală a copiilor, jocul didactic muzical este frecvent folosit. Acesta trebuie înţeles ca 

fiind atât o metodă, cât şi o formă de învăţământ. 

          Practicarea educaţiei muzicale din acest mileniu a readus în atenţia profesorilor un fapt cunoscut de 

foarte mult timp, a readus jocul ca metodă şi formă prin care se contrabalansează excesul herbartian din 

domeniul învăţământului. 

          În 1986, Al. Trifu a definit, comentat şi alcătuit o amplă lucrare, de 900 de pagini, în limba franceză, 

despre joc. Prima menţionare asupra unei posibile organizari a învăţământului pe principii ludice aparţine lui 

Liviu Comes – compozitor (1964) şi profesorului universitar I. Csire (1987). 

          După opinia G. Munteanu, jocurile muzicale se pot clasifica astfel: 

• jocuri muzicale de creaţie; 

• jocuri didactic muzicale (ce servesc unei programe şcolare sau unui curriculum şcolar – termeni ce nu 

sunt sinonimi, primul aparţinînd învăţămîntului tradiţionalist, al doilea aparţine conţinutului şcolii 

active); 

• jocuri pe suport muzical (un text cântat). 

          Jocul didactic muzical, spunea Leontiev (1960), nu este joc propriu-zis, deoarece este tutelat de profesor. 

Jocul didactic muzical se poate clasifica în funcţie de obiectivul final urmărit în : 

a) jocuri didactice de socializare a copilului prin muzică, pentru muzică; 

b) jocuri didactice pentru obţinerea performanţelor şi a competenţelor muzicale (de morfologie şi sinteză 

muzicală); 

c) jocuri didactice de stimulare a spiritului creativ şi a imaginaţiei muzicale. 

          Se numeşte joc didactic muzical, pe supot muzical sau fără suport muzical, acea activitate ce contribuie 

la exersarea, consolidarea ccurriculum-ului şcolar sau a programei şcolare sau modelează comportamentul 

elevului în faţa muzicii practicate (nemijlocit sau audiat) sau a oricărei sonorităţi din lumea vie ce-l 

înconjoară pe copil. 

          Jocul didactic muzical, spunea Leontiev (Leontiev, A.N., ,,Psihologia copilului preşcolar”, E.D.P., 

Bucureşti, 1964),nu este un joc propriu-zis, deoarece este tutelat de profesor sau învăţător. Acesta contribuie 

la relizarea curriculum-ului şcolar, modelând comportamentul elevilor faţă de muzică. 

           Un joc muzical poate deveni joc didactic muzical dacă îndeplineşte următoarele condiţii: 

• vizează un obiectiv al educaţiei muzicale; 

• foloseşte un conţinut muziclaccesibil, atractiv şi recreativ; 

• foloseşte reguli de joc cunuscute anticipat de către elevi. 

                Prin varietatea şi diversitatea lor, jocurile didactice muzicale: 

➢ dezvoltă imaginaţia şi creativitatea elevilor; 

➢ stimulează spiritul de iniţiativă şi spiritul de echipă; 

➢ dezvoltă deprinderile de muncă independentă. 

 

          Structura acestei forme de organizare a activităţii didactice este liberă, neîncorsetată în secvenţe. 

          Structura jocului didactic muzical poate cuprinede 

 

• introducerea în joc (formulă introductivă ,, Hai să ne jucăm de-a........ lansată de învăţător sau de elevi) 
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• explicarea şi exemplificarea regulilor jocului (instructajul) 

• desfăşurarea jocului 

• încheierea jocului (evaluarea conduitei jucătorilor). 

 

           Învăţătorul poate lua parte activă la joc, conducîndu-l indirect sau poate conduce în mod direct, 

urmărind evoluţi jocului, contolând modul în care elevii respectă regulile. 

            Jocul didactic muzical pote fi utilizat ca lecţie de sine stătătoare sau ca moment al lecţiei introdus pe 

parcursul sau în finalul lecţiei. 
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I. Interacţiunea predare-învăţare-evaluare 

 

Borugă Mirela-Adela 

Liceul Tehnologic Energetic „Regele Ferdinand I” 

 

 

În şcoala modernă, procesul de învăţamânt se doreşte a fi unul axat pe modelul interactiv, ce presupune 

corelaţia şi interacţiunea predare-învăţare-evaluare. 

Dacă în şcoala tradiţională, accentul cădea pe acţiunea de predare, rolul central revenind profesorului, 

şcoala modernă plasează în centru elevul, care  îşi îmbogăţeşte, consolidează, corectează şi transformă 

experinţa cognitivă, cu scopul perfecţionării, profesorului revenindu-i rolul de a-l activa cognitiv-afectiv-

motivaţional-atitudinal, astfel constituindu-se un echilibru predare-învăţare. 

Predarea şi învăţarea nu pot fi privite separat, ci ca un tot unitar, deoarece acestea trebuie să răspundă 

nevoilor elevului, la care se adaugă evaluarea, cele trei acţiuni fiind complementare şi surprinzând astfel 

întreaga activitatea cognitivă şi formativă.  

Șoala modernă insistă asupra îmbunătățirea relaţiei predare-învăţare-evaluare, deoarece numai în acest 

mod relaţia obiective-conţinuturi-metodologie-rezultate-reglare vine ăn ajutorul beneficiarului direct, elevul, 

și devine logică, unitară şi perfectibilă. 

 Profesorul Ioan Cerghit definea predarea ca pe „un ansamblu complex de acţiuni şi comportamente 

didactice specifice, destinate învăţării”.1 

Relaţia predare-învăţare este exprimată de Ioan Neacşu în termenii „cutiei negre” şi ai dublului feed-

back - predarea = imput, învăţarea = output, iar apoi  învăţarea = imput şi rezultatele învăţării = output -  

predarea fiind „un sistem de acţiuni variate în formă şi conţinut, orientate spre elev, din realizarea cărora, în 

sistemul de interacţiuni profesor-elev, ia naştere învăţarea”.2 

  Școala modernă se bazează activitatea profesor-ele,această  cooperare duce la  reuşi învăţării. Rolurile 

sunt bine stabilite: profesorul determnă căutarea şi descoperirea, iar elevii vor realiza aceste  de activităţi de 

căutare şi descoperire, ei participând activ şi conştient la asimilarea cunoştinţelor ceea ce duce formarea 

personalităţii. 

Astfel, se creează un parteneriat în vederea atingerii obiectivelor propuse, a unui standard cât mai înalt 

în educaţie. 

„A instrui pe cineva într-o disciplină nu înseamnă a-l face să înmagazineze în minte asemenea 

rezultate, ci a-l învăţa să participe la procesul care face posibilă crearea de cunoştinţe”.3 

Lucrând împreună cu elevii săi, profesorul poate regla şi ameliora activitatea pe parcursul desfăşurării 

procesului de predare-învăţare şi, nu în ultimul rând, poate aprecia just valoarea eforturilor de învăţare depuse 

de către elevi pe parcursul activităţilor desfăşurate. 

Evaluarea este cea care le furnizează atât cadrelor didactice, cât şi elevilor, informaţiile necesare 

desfăşurării optime a procesului de predare-învăţare şi se constituie ca parte integrantă a acestui proces. 

Prin evaluare iniţială, evaluare continuă şi evaluarea sumativă, acţiunea de evaluare este integrată celor 

de predare şi învăţare. 

Psihologul David Ausubel remarca importanţa evaluării iniţiale: 

„Dacă  aş vrea să reduc toată psihologia la un singur principiu, eu spun: ceea ce influenţează cel mai 

mult învăţarea sunt cunoştinţele pe care elevul le posedă la plecare. Asiguraţi-vă de ceea ce el ştie la plecare 

şi instruiţi-l în consecinţă.”4 

În ceea ce priveşte evaluarea continuă, I. T. Radu susţine că „privită în ansamblu, evaluarea formativă 

transformă acţiunea în evaluare: din proces predominant constatativ în unul disgnostic, de susţinere a învăţării, 

dintr-o evaluare globală, în una nuanţată, din acţiune adăugată activităţii didactice, în proces constitutiv al 

acesteia”. 

Cunoaşterea, explicarea şi perfecţionarea rezultatelor elevilor, precum şi a proceselor de predare-

învăţare care au dus la aceste rezultate, nu pot fi posibile decât prin realizarea permanentă şi sistemică a unei 

evaluări a procesului instructiv-educativ. 
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Fără evaluare, nu putem cunoaşte efectele acţiunii desfăşurate, încât pe baza informaţiilor obţinute, 

activitatea să poată fi ameliorată şi perfecţionată în timp. Evaluarea rezultatelor şcolare presupune 

determinarea gradului în care obiectivele procesului de instruire au fost atinse, precum şi eficienţa metodelor 

de predare-învăţare 

 

NOTE : 
1 I. Cerghit, Sisteme de instruire alternative şi complementare. Structuri, stiluri şi strategii, Editura Aramis, 

Bucureşti, 2002, p. 34. 
2 I. Neacşu, Instruire şi învăţare,Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1999, p 53.  
3 J. Bruner, Pentru o teorie a instruirii, Editura Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1970, p. 89.  
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DIMINUAREA ABANDONULUI ȘCOLAR PRIN ACTIVITĂȚI EDUCATIVE 

 

Prof. Liliana Bulug – Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău 

Prof. Adina Rotaru – Colegiul Național Catolic ”Sf. Iosif” Bacău 

 

Abandonul școlar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări 

pentru identificarea și prevenirea eșecului școlar. Odată cu trecerea timpului și apariția unor noi factori ce 

contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, schimbarea viziunii educativ–informative și formative, 

egalitatea de șanse privind educația, suportul psihopedagogic oferit în școli, este necesară o implicare a tuturor 

factorilor ce contribuie la educația școlară pentru stoparea și eventual eradicarea acestui fenomen.  

Începutul anului școlar este precedat, în ultimii ani, de probleme care au devenit atât de obișnuite în 

peisaj, încât doar lipsa lor ar mai mira pe cineva; vorbim desigur, despre numărul mare de școli a căror renovare 

a încremenit în proiect din lipsa fondurilor, nemulțumirile cadrelor didactice, dar și statisticile care se 

întocmesc pe marginea anului școlar precedent, majoritatea cu grad ridicat de îngrijorare. Pe această linie se 

înscriu și problemele de abandon școlar și problemele comportamentale. Abandonul școlar nu este o problemă 

nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări pentru identificarea și prevenirea eșecului școlar. 

Odată cu trecerea timpului și apariția unor noi factori ce contribuie la acest fenomen negativ în rândul elevilor, 

schimbarea viziunii educativ– informative și formative, egalitatea de șanse privind educația, suportul 

psihopedagogic oferit în școli, este necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educația școlară 

pentru stoparea și eventual eradicarea acestui fenomen. Abandonul constă în încetarea frecventării școlii, 

părăsirea sistemului educativ, indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obținerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii ciclului de studii început. Pentru a putea analiza corect 

fenomenul abandonului școlar ar trebui, întâi de toate, să analizăm factorii cauzali care duc la declanșarea 

acestuia. Printre aceștia sunt : 

 • Factorii individuali - aceștia se referă la capacitatea personală a elevului de a reacționa, adică de 

resursele personale, de bogăția și calitatea ―schemelor de adaptare― ce se referă la faptul că unii elevi au un 

potențial mai mare de adaptare, iar alții unul mai redus (sunt mai rigizi, mai puțin permisivi în relațiile cu 

ceilalți). Un rol important este reprezentat și de prezența mamei în viața copilului. Dacă un copil a trăit într-un 

mediu familial în care prezența mamei era cotidiană, atunci se consideră că dezvoltarea copilului a decurs 

normal. În caz contrar, acesta poate prezenta anumite tulburări psihice, cum ar fi hiperemotivitate, fobii, 

anxietate etc  

• Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi și cel mai important context de viață, cu un rol 

deosebit în socializarea copilului. Familia este un factor important și de răspundere al educației. Familia oferă 

copilului un sentiment de siguranță, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze și să-și dobândească 

personalitatea. Însă, acest sentiment depinde de anumiți factori: protecția împotriva agresiunilor venite din 

afară, satisfacerea trebuințelor elementare, coerența și stabilitatea mediului de dezvoltare, sentimentul de a fi 

acceptat ca membru al familiei, de a fi iubit, de a i se accepta caracteristicile individuale, de a dobândi o 

experiență personală și de a se afirma la maturitate. Un rol foarte important în dezvoltarea copilului îl reprezintă 

tipul de familie din care acesta provine: - familiile cu mulți copii nu-și pot permite să-i trimită la școală datorită 

lipsei resurselor materiale: copiii sunt puși să muncească, reprezentând o sursă de venit, mai ales în mediul 

rural unde copii sunt puși la muncile agricole; 

 - familii monoparentale care nu pot acorda atenția cuvenită creșterii copilului, mai ales că numărul femeilor 

care muncesc este în creștere; 

 - familii ai căror părinți au emigrat. Statisticile arată că din ce în ce mai multe persoane optează pentru a 

pleca în străinătate, mai ales din mediul rural, datorită nivelului de trai foarte scăzut; - familii dezorganizate a 

căror părinți sunt alcoolici, victime ale violenței domestice, dependenți de substanțe stupefiante etc. De 

asemenea, dezinteresul manifestat de părinți în ceea ce privește educația, dar și nivelul scăzut de instruire al 

acestora sau concepțiile despre aceasta, au un impact negativ asupra școlarizării elevului. Acest fenomen este 

întâlnit cu precădere în mediul rural. 
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• Mediul școlar - mediul școlar are un important impact educațional. Acesta îndeplinește o serie 

de roluri de socializare, integrare, control social, profesionalizare etc. și totodată este puternic influențat de 

ansamblul vieții sociale, începând cu valorizarea și prestigiul social al școlii, și terminând, poate, cu resursele 

disponibile. Analiza complexă a acestui fenomen a demonstrat că există mai multe motive prin care mediul 

școlar contribuie la abandonul școlar:  

- cunoașterea insuficientă elevilor, datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită dezinteresului 

manifestat de către profesori;  

- nerespectarea particularităților de vârstă și individuale ale elevilor; profesorii prin pregătirea lor 

la nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru a adapta metodele de predare-

învățare la fiecare elev în parte;  

- lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului față de învățătură; în 

special în mediul rural, profesorii nu își manifestă interesul pentru procesul învățării datorită faptului că 

salariile nu sunt pe măsura așteptărilor; majoritatea cadrelor didactice din mediul rural sunt suplinitori;  

- insuficienta pregătire profesională și psiho-pedagogică a unor cadre didactice; 

- lipsa de profesionalism, manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce starea de 

teamă, anxietate a elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influența abandonul școlar; - 

lipsa dotărilor materiale în instituțiile de învățământ, lipsa școlilor la sate determină mulți elevi să parcurgă 

zilnic un drum lung până la o școală apropiată sau mai bine dotată; - lipsa profesorilor calificați, în special în 

mediul rural.  

• Contextul social – în acest context putem vorbi de lipsa investițiilor statului în domeniul 

educației. O importantă influență negativă asupra percepției educației o reprezintă mass-media, prin 

promovarea din ce în ce mai largă a celor neșcolarizați care au reușit în viață prin noroc și înzestrările de la 

natură. Pentru copii, aceștia reprezintă modele drept de urmat deoarece școala nu oferă aceleași perspective. 

Adeseori, cei care provin din mediul rural sunt stigmatizați în legătură cu mediul lor de proveniență. La nivel 

național sunt elaborate programe care să susțină educația în mediul rural, însă puține sunt puse în aplicare.  

• Factori de ordin socio-cultural sau religios - în această categorie se includ indicatorii care se 

referă la putere și status social, cum ar fi de exemplu: apartenența etnică, apartenența la clasa socială, 

apartenența rasială, sexul (încă mai există concepția conform căreia fetele nu au nevoie de o educație 

aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul de casnică), apartenența la comunități de tip rural/urban etc.  

• Factori de ordin economic - studiile demonstrează că copii care trăiesc în familii sărace au șanse 

mai mici de a-și însuși o educație școlară completă. Statutul economic corelat cu abandonul școlar este evaluat 

prin variabilele precum: gradul de instruire și educația părinților; profesia tatălui; venitul familiei și nivelul de 

viața al acestuia, anumite familii nu au resursele financiare necesare pentru a plăti rechizitele școlare, taxele, 

transportul la scoală, uniforma etc., alte familii își pot permite să plătească școlarizarea copilului, dar aceasta 

presupune o reducere drastică a resurselor familiale, mai ales în situația în care elevul avea înainte 

responsabilități productive alături de părinții săi.  

• Factori de ordin psihologic - aceștia se referă referitoare la reacția fiecărui elev la apariția 

insuccesului școlar și a conflictelor cu autoritățile școlare. Etichetarea ca elev slab și deprivarea de status reduc 

stima de sine a elevilor și subminează încercarea lor de a-și construi o identitate socială pozitivă. În aceste 

condiții elevii care nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depășirii dificultăților, vor căuta 

să-și satisfacă nevoia valorizare personală în afara școlii, eventual prin abandon.  

• Factori de ordin pedagogic- vizează calitatea vieții școlare, pertinența conținuturilor în raport 

cu trebuințele de învățare ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare și ale orientării școlare și 

profesionale, deschiderea școlii față de problemele comunității, stilul disciplinei școlare. Calitatea vieții școlare 

și a educației școlare influențează rata abandonului; evidențele existente indică faptul că cele mai înalte rate 

de abandon școlar le influențează școlile segregate, școlile în care se pune un mare accent pe supraveghere și 

testare. 

În urma analizei factorilor cauzali ai abandonului școlar s-a lansat ideea realizării unui experiment 

de constatare în care au fost implicați 20 respondenți, specialiști din diverse domenii (cadre didactice/diriginți, 
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psihologi școlari, asistenți sociali comunitari și colaboratori ai poliției), implicați nemijlocit în activități psiho-

socio-educative cu copiii în situații de risc și abandon școlar. Pentru a atinge obiectivele și scopul propus am 

analizat răspunsurile la următoarea întrebare: Care sunt modalitățile de diminuare a abandonului școlar? 

Subiecții cercetați au propus următoarele soluții:  

• Revizuirea programelor școlare în scopul menținerii interesului elevilor față de lecții 

• Dotarea tuturor claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educativ 

• Promovarea angajării în câmpul muncii cadre didactice cu o pregătire profesională înaltă 

• Monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore  

• Motivarea elevilor de a nu absenta de la ore, prin implicarea lor în diverse acțiuni socio-

educative  

• Luarea legăturii cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

elucidării situației 

• Parteneriat diriginte-psiholog școlar în scopul alegerii programului sau activităților de 

intervenție/ prevenție și aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului(copii cu risc 

social sporit)  

• Implicarea părinților în viața social-morală și educațională a copiilor: asistare la ore; participare 

activă la ședințele organizate în școli; participarea, alături de copii, la activități extra-curriculare; sprijinirea 

copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu copiii proprii  

• Desfășurarea orelor informative pentru părinți, pe diverse tematici, cum ar fi: „Consecințele 

absenteismului școlar”, „Consecințele abandonului școlar” etc. 

• Suport psiho-emoțional familiilor social-vulnerabile, în scopul depășirii situațiilor 

psihotraumatizante și dificile legate de creșterea și educația copiilor  

• Colaborare cu mass-media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse  

• Monitorizarea familiilor cu risc social sporit și includerea acestora în diverse programe de 

sprijin social 

• Parteneriat polițist – părinte - cadru didactic, în vederea prevenirii și diminuării problematicii 

abandonului școlar în comunitate 

• Parteneriat asistent social-polițist în vederea intervenției timpurii în familiile cu risc sporit de 

vulnerabilitate  

• Sesizarea din partea comunității în situații de vulnerabilitate socială a minorilor  

• Parteneriat cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, pedagogii, 

reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact pozitiv 

asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. La întrebarea Ce recomandări propuneți 

pentru a îmbunătăți activitatea instituțiilor publice la componenta prevenire a delincvenței juvenile și a 

abandonului școlar?, respondenții au oferit următoarele recomandări:  

• elaborarea și distribuirea instrucțiunilor metodice cu referire la prevenirea delincvenței juvenile 

și a abandonului școlar și a materialelor de suport către diriginți;  

• revizuirea fișelor de post a asistenților sociali prin descrierea clară a atribuțiilor în domeniul 

prevenirii comportamentului deviant în rândul minorilor;  

• motivarea specialiștilor din domeniul educației, asistenței sociale prin revizuirea politicii de 

salarizare și motivare a personalului;  

• planificarea în bugetele locale a surselor financiare destinate pentru activitățile cu copii, 

inclusiv activități de prevenire a abandonului școlar;  

• completarea cadrului normativ cu identificarea unui mecanism de responsabilizare a primarilor 

dar și altor reprezentanți ai autorității tutelare, care nu își îndeplinesc obligațiile cu referire la 

protecția copiilor;  

• dotarea instituțiilor publice cu materiale necesare pentru a putea desfășura o serie de măsuri de 

prevenire a delincvenței juvenile și a abandonului școlar.  
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• crearea a mai multor Centre de zi, care să fie frecventate de copiii din comunitate, pentru a-și 

diversifica activitățile socio-educative și extra-curriculare.  

Concluzii la experimentul de constatare:  

• Factorii cauzali ai abandonului școlar sunt multipli, dar cu precădere sunt cei de ordin social 

(vulnerabilitate socială, sărăcie, vicii sociale din familie, nivel educațional scăzut) și cei ce țin de 

particularitățile individuale (dificultăți de însușire a materiei, incapacitatea copiilor de a gestiona situațiile și 

evenimentele noi, stimă de sine și motivație scăzută, frustrări, lipsă de interes pentru dezvoltare personală, etc).  

• Cauzele ce țin de particularitățile individuale ale elevilor cu risc de abandon școlar: stare de 

sănătate precară, motivația redusă pentru activitățile școlare, absenteismul ridicat și dificultățile de învățare.  

• În ultima perioadă colaborarea eficientă între școală, asistența socială și alte servicii publice cu 

atribuții în domeniul protecției copilului a devenit mai solidă, inclusiv datorită implicării în diferite proiecte și 

comisii de specialitate, cum ar fi Consiliul pentru protecția copilului, Comisia copilului aflat în dificultate.  

• Totuși, nu sunt planificate resurse suficiente pentru desfășurarea a mai multor activități psiho-

socio-educative cu copiii (suport logistic, surse financiare), inclusiv activități de prevenire a abandonului 

școlar.  

• Pentru a spori nivelul încrederii în instituțiile din comunitate, dar și pentru o mai bună implicare 

a diverșilor actori comunitari, inclusiv a părinților în activități de prevenire și diminuare a abandonului școlar, 

este necesar ca instituțiile ce desfășoară activități de prevenire a delincvenței juvenile să informeze publicul 

larg și potențialii parteneri despre activitățile desfășurate.  

Pentru reducerea abandonului școlar se pot realiza activități complexe de instruire și consiliere 

psihologică precum: 

1. Consilierea individuală a elevilor privind prevenirea/ reducerea absenteismului, abandonului 

școlar la solicitarea cadrelor didactice, care să răspundă nevoilor:  

• de optimizare permanentă a motivației pentru învățare a elevilor, a stimei de sine, de găsire a celui 

mai adecvat mod de raportare a elevului la activitatea instructiv-educativă, de depășire constructivă a anumitor 

dificultăți / blocaje în activitatea de învățare; 

• de conștientizare de către elevi a importanței rezolvării nonviolente a conflictelor inerente ce apar 

în viața cotidiană/ școlară, de eficientizare a comunicării în cadrul grupului, dezvoltarea coeziunii clasei de 

elevi;  

• de dezvoltare a unei atitudini pozitive față de respectarea intereselor celuilalt, de căutare a unor 

interese comune, prin renunțarea la percepțiile și judecățile greșite despre celălalt;  

• desfășurarea în colaborare cu dirigintele a activităților de consiliere psihopedagogică individuală 

a elevilor.  

2. Consilierea de grup a elevilor privind prevenirea / reducerea absenteismului, abandonului școlar 

la solicitarea cadrelor didactice / administrației școlare, prin: 

• programe/activități de grup pentru prevenirea și combaterea absenteismului școlar, de dezvoltare 

a abilităților sociale și de comunicare; 

• programe de prevenire și diminuare a absenteismului/ abandonului școlar, de dezvoltare a 

motivației și abilităților de învățare și optimizării învățării; 

• colaborarea cu dirigintele în desfășurarea activităților de consiliere psihopedagogică de grup a 

elevilor;  

3. Colaborarea permanentă cadru didactic din școală/ diriginte/director de școală prin:  

• oferirea de asistență psihopedagogică individuală cadrelor didactice care solicită acest lucru, 

axată pe informarea și documentarea pe teme precum: cunoașterea preșcolarilor/elevilor; adaptarea 

preșcolarilor/elevilor la mediul școlar; 

• adaptarea școlii la necesitățile elevilor; optimizarea relației școală – elevi – părinți 

• oferirea de asistență psihopedagogică de grup cadrelor didactice, prin participarea psihologului 

la comisiile metodice ale diriginților, la cercurile pedagogice ale coordonatorilor de proiecte și programe, 

etc., la solicitarea administrației școlii; 
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 • colaborarea cu administrația școlară în desfășurarea de activități specifice problematicii 

abandonului școlar;  

• desfășurarea cursurilor de formare adresate tuturor cadrelor didactice pe problematica 

abandonului școlar  

Devianta școlară este o problemă foarte serioasă care necesită solicitarea tuturor factorilor implicați în 

creșterea și educarea copilului în vederea conștientizării efectelor pe termen lung și planificării intervențiilor 

de prevenire și reducere a comportamentelor deviante în general și a abandonului școlar în particular. Părinții 

au nevoie să fie implicați în acțiuni de susținere a efortului de reducere a acestor comportamente. Aceste acțiuni 

vor fi desfășurate de către membrii personalului școlar. Un exemplu de susținere ar putea fi recompensarea 

acasă a comportamentelor prosociale. 

 În scopul diminuării problematicii abandonului școlar recomandăm realizarea în școală a unor 

activități de consiliere individuală/ de grup pentru părinții elevilor, vizând:  

• optimizarea relației părinți – copii / optimizarea comunicării părinți – copii;  

• îmbunătățirea relației familie- școală- elev;  

• cunoașterea de către părinți a potențialului de învățare a propriului copil și modalitățile de 

stimulare a acestuia / susținere în depășirea dificultăților de învățare;  

• programe de consiliere de grup privind optimizarea relației familie- elev- școală: „Reușita 

copilului meu” ; „ Școala a doua familie”. 

Astfel, prin desfășurarea de activități de prevenire s-a constatat: creșterea motivației pentru 

activitățile școlare, reducerea situațiilor stresante din viața copilului, îmbunătățirea comunicării/relaționării în 

grup, interes sporit pentru viitor, dezvoltarea abilităților de învățare, stimularea părinților de a se implica activ 

în dezvoltarea copiilor. Participarea elevilor la un program de intervenție psiho – socio – educativ bazat pe 

consiliere psihologică și implicarea activă a părinților în programe de intervenție va duce la diminuarea 

problematicii abandonului școlar.  
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SECRETELE UNUI VOLUNTARIAT DE CALITATE  

PENTRU COPII CU CERINȚE SPECIALE 

 

prof. Gabor Elisabeta 

Liceul Tehnologic „Ion Creangă”, localitatea Pipirig, județul Neamț 

 

E un lucru arhicunoscut faptul că mulți dintre copiii lumii trăiesc în sărăcie, iar organizațiile etice de 

voluntariat lucrează din greu pentru a se asigura că voluntarii care lucrează cu copiii din străinătate (din zone 

subdezvoltate ale globului pământesc) sunt conștienți de toate problemele existente. Copiii cu nevoi speciale 

sunt, fără îndoială, grupul cel mai vulnerabil din acest sector al societății în care trăim. 

În Occident, mulți copii cu dizabilități au acces la îngrijire și educație de cea mai bună calitate în unități 

din afara casei, iar părinții lor au chiar acces la consiliere profesională și asistență în interiorul casei, dacă este 

necesar. În acest caz, copiii învață să fie cât mai independent posibil și sunt capabili să trăiască cât mai aproape 

de potențialul lor deplin. Ei pot găsi adesea locuri de muncă bine remunerate, în funcție de domeniul de aplicare 

a propriilor abilități. 

În țările în curs de dezvoltare, acest lucru nu este, de obicei, cazul cel mai fericit. Facilitățile 

guvernamentale și non-profit sunt de bază - în locurile în care acestea există. Părinții nu au finanțele necesare 

pentru a trimite copii la școli scumpe pentru a fi predate și îngrijite. Facilitățile care există pentru acești copii 

sunt, de obicei, fără speranță subfinanțate  (de multe ori se bazează pur și simplu pe caritate), lipsit de orice fel 

de resurse și cu personal insuficient. Adesea, personalul în sine nu este instruit și lucrează cu copiii doar din 

bunătatea inimilor lor, uneori folosind propriile resurse pentru a încerca să aibă grijă de ei atunci când părinții 

sunt extrem de săraci ori copilul este orfan. 

Copiii sunt rareori capabili să dezvolte abilități suficiente pentru a găsi vreun loc de muncă remunerat 

și să ia o anumită presiune de pe îngrijitorii lor, adăugând astfel la ciclul sărăciei și care afectează familii 

întregi. Aceasta este o situație sumbră pentru copiii cu nevoi speciale și îngrijitorii lor - care este și motivul 

pentru care oamenii care se oferă voluntari pentru copiii cu nevoi speciale, extrem de necesare. Voluntarii sau 

facilitatorii de nevoi speciale pot ajuta foarte mult pentru a lua presiunea de pe umerii personalului, să acorde 

copiilor atât de necesara atenție suplimentară. Orice fundație ajută la organizarea unui program de voluntariat 

etic și bine condus pentru copiii cu nevoi speciale, începând de la creșă specială până la școli speciale. Cei 

interesați de voluntariatul pentru copiii cu nevoi speciale, dar nu au multă experiență, pot urma cursuri și primi 

sfaturi de la profesioniști care lucrează cu copii cu nevoi speciale. 

Cea mai mare greșeală pe care adulții o fac atunci când îndeplinesc rolul de îngrijitor al unui copil cu 

nevoi speciale este de a nu interacționa cu el sau ea.  Ca adulți, suntem, în general, destul de nerăbdători în 

viața de zi cu zi, dar sunt mai susceptibili când e vorba de a asculta cu atenție la un copil normal și să îi asiguri 

timp pentru a comunica. Copiii cu nevoi speciale nu primesc adesea o șansă de a interacționa – se presupune 

că nu înțeleg sau nu pot răspunde, apoi adultul renunță și începe să vorbească cu îngrijitorul în schimb. Aceleași 

reguli de conversație politicoasă se aplică adulților și copiilor. Mai întâi, prezintă-te și explică cine ești. În 

funcție de nevoile speciale ale copilului, poate fi necesar să luați mâna copilului, să puneți o mână pe umărul 

copilului sau chiar să atingeți fețele celuilalt pentru a face o introducere adecvată. Apoi explicați activitatea pe 

care o veți face cu copilul.  Explicați diferitele etape ale activității, inclusiv începutul și sfârșitul – făcând în 

același timp cât mai mult contact vizual posibil. Comunicarea simplă și răbdătoare poate ajuta la câștigarea 

încrederii copilului și informarea acestora. 

Unii copii cu nevoi speciale percep interacțiunile senzoriale în moduri diferite și pot fi în 

imposibilitatea de a verbaliza disconfort. Ei pot fi uneori chiar extrem de supărați, iar într-o grădiniță ocupată 

la refuz, profesorii s-ar putea să nu observe suferința lor.  Aici pot interveni voluntarii și pot fi o pereche 

suplimentară de ochi și urechi. Amintiți-vă că comportamentul adecvat este cheia comunicării eficiente.  În 

cazul în care un copil este minim verbal sau non-verbal, se impune păstrarea atenției, a grijei și comunicarea 

calmă și empatică. Dacă nu sunteți sigur ce vedeți, cereți sfatul profesorului sau îngrijitorului copilului. Orice 

adult sensibil va fi cu ochii pe copii și se va asigura că aceștia nu fac lucruri impulsive, cum ar fi a alerga în 
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stradă, a sari în apă adâncă sau a urca prea sus. Când vine vorba de copii cu nevoi speciale, care nu ar putea fi 

verbali sau ambulatori, există și alți factori de luat în  în considerare. De exemplu, un adult activ sau un copil 

va putea să se încălzească sau cel puțin să-și verbalizeze disconfortul și să facă un plan dacă le este frig. Un 

copil legat de scaun cu rotile este probabil să se răcească mai repede în aer liber, sau într-o clasă rece. Voluntarii 

ar trebui să fie extrem de sensibili la acești factori, să pună siguranța pe primul loc și să aranjeze mediul pentru 

un confort fizic și emoțional maxim. 

Este o practică comună într-un mediu de predare să spunem „Nu voi schimba lucrurile pentru a se 

potrivi o persoană într-un grup, ci acea persoană trebuie să se adapteze”. Aceasta este (din păcate) de multe ori 

singura opțiune disponibilă pentru profesorii aflați într-o clasă supraaglomerată. Dacă sunteți în activitate de 

voluntariat cu copiii, funcția dumneavoastră principală este aceea de a da copiilor atenție individuală, pe care 

ei nu ar primi-o de la personalul suprasolicitat. Copiii cu nevoi speciale, această abordare individuală este și 

mai importantă. Voluntarii îi pot ajuta pe profesori să folosească o varietate de metode pentru a-i ajuta pe copii 

să înțeleagă și să stăpânească noi abilități.   

În cazul în care un copil nu are abilitățile motorii adecvate pentru o activitate, puteți ajuta copilul să 

treacă prin mișcări și să practice cu ei. Este important să încurajeze copilul să se împingă, dar, de asemenea, 

să realizeze atunci când este suficient. Dacă grupul prezintă grupului un set de reguli, aplicați aceste reguli în 

mod consecvent tuturor.  Copiii au nevoie de consecvență pentru a se simți în siguranță și încurajați și pentru 

a învăța disciplina - nu spune un lucru, apoi faci altul, sau schimbi regulile de la o zi la alta. Fiind consecvent 

este chiar mai important pentru copiii cu nevoi speciale, în special cele de pe spectrul autismului sau cu alte 

probleme senzoriale și cognitive. Consecvența face lucrurile mai ușoare pentru toți cei implicați. 

Având o atitudine dreaptă într-un mediu incluziv, poate însemna diferența dintre participarea și non-

participarea la activități pentru mulți copii cu nevoi speciale. Copiii ar putea ignora pe cineva care vorbește cu 

ei, dar ar putea acorda o atenție sporită unei persoane care cântă, aplaudă, pocnește din degete sau fluieră.  

Voluntarii care lucrează cu copiii învață repede să nu fie timizi. Indiciile tactile, ar fi atingerea ușoară a unui 

umăr, oferirea unei pături sau a altei țesături moi, furnizarea de slime sau plastilină -  sunt modalități simple 

de a marca o tranziție în activități, și de a ajuta un copil să se concentreze, să capteze atenția lor. Există o veche 

zicală despre faptul că uneori și cele mai bune planuri pot merge prost.  În lumea nevoilor speciale, există 

întotdeauna planul A, apoi plan de rezervă,  un plan B, și de obicei, un plan C.  Asigurați-vă că există spațiu 

pentru a calma și să se deplaseze liber în cazul în care lucrurile merg prost.  Gândiți-vă la ce poate face fiecare 

participant în loc să se concentreze pe ceea ce nu poate contribui. În calitate de voluntar, puteți vorbi cu 

profesorul sau îngrijitorul copilului pentru mai multe informații. 

Atitudinea pozitivă este cea mai importantă calitate pentru oricine lucrează alături de copii cu nevoi 

speciale.  Voluntarii fără experiență sau cunoștințe despre dizabilități pot sări direct în viața copiilor în bine. 

În zilele noastre, activitatea de voluntariat este absolut necesară pentru oricine dorește să aline durerea celor 

din jur, oricine dorește să facă mai bună lumea în care trăim, oricine dorește să facă o faptă bună. Multitudinea 

ghidurilor existente, activitățile, fundațiile cu acest domeniu de interes, toate fac ușoară înrolarea în această 

misiune de bun samaritean. 
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ȘCOALA ȘI FAMILIA – ÎMPREUNĂ PENTRU UN SCOP COMUN 

 

Prof. Cenușă Carmen-Gabriela 

Liceul Tehnologic “Anghel Saligny” Bacău 

 

 

„Conştientizarea şi considerarea părinţilor ca parteneri egali în procesul educativ constituie direcţia 

în care trebuie să proiectăm şi să derulăm orice tip de acţiune educativă.” 

   (Costantin Cucoş) 

 

Familia și școala sunt agenți educativi cu o influență deosebită asupra formării și dezvoltării 

personalității copilului. Un factor important îl constituie raporturile dintre cei doi, relațiile reciproce pe care le 

dezvoltă, poziția pe care o adoptă fiecare în relația școală - familie. 

Școala și familia trebuie să colaboreze real, bazându-se pe încredere și respect reciproc, pe grija față 

de elev, făcând loc unei relații deschise. Atunci când cele două medii educaţionale, şcoala şi familia, se 

completează şi se susţin, ele pot asigura într-o mare măsură o bună integrare a copilului în activitatea şcolară, 

dar şi în viaţa socială. Cercetările realizate în domeniul educaţiei arată că, indiferent de mediul economic sau 

cultural al familiei, când părinţii sunt parteneri cu şcoala în educaţia copiilor lor, se observă o îmbunatăţire a 

performanţelor elevilor, o mai bună frecventare a şcolii, precum şi reducerea ratei de abandon şcolar sau chiar 

a scăderii delicvenţei juvenile. 

Informarea continuă, explicită a părinților privitoare la toate aspectele care definesc activitatea şcolii 

şi parcursul educațional al elevului: rezultate școlare, disciplină, atitudine față de activitățile școlare și 

extrașcolare, raporturile cu ceilalți elevi, progres/regres școlar etc., consultarea părinţilor în luarea unor decizii 

fundamentale: elaborarea CDŞ-ului, organizarea activităţilor extraşcolare, participarea elevilor la competiţii şi 

concursuri şcolare etc., dar şi invitaţia de a participa la diferite activităţi extraşcolare sau de voluntariat 

reprezintă implicarea efectivă a familiei la educaţia formală sau nonformală a propriilor copii. 

Cu cât gradul de implicare a părinților în viața școlară a copiilor lor este mai mare, cu atât rezultatele 

acestora sunt bune. Stabilirea unui program comun de educație în școală și în familie, fixarea unor sarcini ale 

educației în familie care să susțină, să întărească și să întregească munca educativă din școală sunt condiții de 

asigurare a unei unități de vederi a școlii și familiei. Părinții trebuie determinați să vadă în cadrul didactic pe 

îndrumătorul cel mai autorizat să le ofere informații utile, privind asigurarea în familie a celor mai propice 

condiții de comunicare a muncii educative desfășurate în cadrul organizat al instituției școlare. De acest lucru 

depinde în întregime realizarea caracterului de permanență în întreaga muncă de cooperare a școlii cu familia. 

Educația nu este un proces de care este responsabilă în mod exclusiv școala, dar nici părinții, este un proces al 

cărui succes depinde de colaborarea dintre cele două părți implicate.  

Școala și familia trebuie să găsească făgașul colaborării autentice bazată pe încredere și respect 

reciproc, pe iubirea și grija față de copil.  

Școala are rolul de a coordona colaborarea factorilor educativi deoarece, este singura calificată pentru 

o asemenea acțiune. Trebuie să-și adapteze conținutul, structura și funcțiile sale pentru a crea premise 

favorabile care să le permită elevilor integrarea socială rapidă, flexibilă, inițiativa și rezolvarea de probleme, 

diminuarea imprevizibilului. Școala trebuie să facă tot ce îi stă în putință pentru valorizarea maximă a fiecărui 

individ prin mai raționala stimulare intelectuală a elevilor, a aptitudinilor și a trăsăturilor lor de personalitate. 

Parteneriatul dintre școală și familie poate ajuta profesorii în munca lor, perfecționa abilitățile școlare 

ale elevilor, îmbunătăți programele de studiu și climatul școlar, îmbunătăți abilitățile educaționale ale 

părinților, dezvolta abilități de lideri ale părinților, conecta familiile cu membrii școlii și ai comunității, stimula 

serviciul comunității în folosul școlii, oferi servicii și suport familiilor și crea un mediu mai sigur în școli . 

Între parteneri trebuie să existe relații de respect, de acceptare reciprocă, de simpatie și admirație reciprocă, nu 

de suspiciune, nedumerire sau iritare și provocare. Parteneriatul trebuie văzut ca o componentă esențială în 

organizarea școlii și a clasei de elevi.  
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Scopul creării unui astfel de parteneriat trebuie să fie dorinţa comună de a ajuta elevii să obţină 

rezultate foarte bune în acumularea cunoştinţelor la şcoală, dar și de combatere a unor fenomene negative: 

eşecul şcolar, agresivitatea şi violenţa, absenteismul sau chiar abandonul şcolar. 

Parteneriatul şcoală - familie aduce părinţi şi copii laolaltă, facându-i să comunice, să interacţioneze, 

să înveţe unii de la alţii prin participarea comună la actiuni de voluntariat, prin organizarea de ateliere de lucru 

comune, prin acţiuni de ecologizare sau activităţi sportive. Mai important decât atât, îi ajută să se cunoască în 

profunzime, să identifice căi de urmat, să definească problemele convergente şi divergente, să descopere 

potenţialul de realizare, să creeze premise de comunicare, de consolidare a relaţiilor interpersonale. 
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Beneficiile voluntariatului 

                                                                 Prof. Cronț Valentina Elena 

                                                                 Școala Gimnazială Nr.1 Hudești, Botoșani 

 

“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au  nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit.” 

(Sherry Anderson) 

           
               Voluntariatul este o noțiune apărută relativ recent la noi în țară, în această variantă. Acest tip de 

activitate reprezintă, în primul rând, o activitate de ajutorare, de sprijin, prestată în favoarea celor aflați în 

diferite situații dificile. Voluntariatul este expresia sublimă a omenescului dintr-o comunitate, calitate susținută 

și de latura materială a acesteia, lipsa remunerării. 

            Etimologia cuvântului voluntar vine din limba latină, voluntarius, unde semnifică de bunăvoie, sau din 

limba franceză, volontaire, și ilustrează nobilele atributele ale  acestor tipuri de activități. 

            Beneficiile aduse de aceste activități sunt numeroase, fiind o investiție în sine ( ut sementem feceris, ita 

mete- ce semeni, aia culegi)  și în ceilalți. Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, 

oportunități de a cunoaște oameni noi, de a lega tot felul de relații cu aceștia, dar și oportunități de a-ți dezvolta  

abilitățile profesionale.  Aceste aspecte relevă faptul că și voluntarii au beneficii în urma faptelor bune.  

Activitatea de voluntariat presupune acțiuni care dezvoltă cele mai nobile calități umane: generozitatea, 

dăruirea, compasiunea, empatia, angajamentul, altruismul.  Activitățile de voluntariat pot fi motivate de mai 

multe aspecte: construirea unor noi relații de prietenie, dezvoltare profesională, mulțumirea sufletească, 

corectarea  unor nedreptăți, beneficii asupra sănătății individuale, ancorarea în realitățile înconjurătoare.  

           Motivele pentru care se face voluntariat sunt multe, de la bucuria de a dărui, la satisfacția de a urmări 

progresul celor pe care i-ai ajutat. De multe ori, însă, necesitatea unor acțiuni voluntare apare și din lipsa de 

reacție a autorităților responsabile. Oamenii doresc să repare acest neajuns,  mobilizându-se și implicându-se 

direct.         

            Pe tot cuprinsul mapamondului sunt milioane de oameni care au  diferite nevoi și care nu se pot ajuta 

singuri, ei necesitând un sprijin imediat de la semenii lor, indiferent de forma acestuia.                         

            Oricine poate deveni  voluntar,  voluntariatul nu ține de  vârstă,  putem fi voluntari și în  copilărie,  

adolescență, la vârsta maturității sau la vârste mai înaintate, singurele condiționări fiind cele ce fac referire la 

câte resurse  ne permitem să  dăruim.  Putem să oferim, deopotrivă, lucruri materiale, timp din timpul nostru, 

dar și cunoștințe.  

             Experiența voluntariatului poate fi complexă, multilaterală și fluctuantă, prin alternarea perioadelor în 

care este posibil să te simți neajutorat, cu perioade pline de vervă și reușite, aspecte ce nu țin de prestația 

personală, ci  de cei care nu mai cred în altruism, nevoia de a face bine, de a-i ajuta pe cei care nu îndrăznesc 

să spere că și în viața lor ar putea răsări soarele. 

             Din practica profesională și personală, pot spune că a fi voluntar înseamnă să ajuți, să vezi nevoile 

celuilalt, să-ți pese de ele. A fi voluntar înseamnă să fii om și să valorizezi tot ceea ce înseamnă asta, pentru că 

aceste calități sunt de neprețuit. 

             Dintre toate tipurile de educație, informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexă 

modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

               Voluntariatul constituie un element esențial al tuturor societăților. Acesta se naște în sufletul fiecărui 

om, nu în vreo normare de organizație sau în discuții seci. 

               În epoca contemporană, voluntariatul a devenit un principiu deosebit de important al tuturor 

societăților. Declarația Națiunilor Unite “Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în 

acțiuni concrete ale voluntarilor la nivel global care chiar schimbă viața multor oameni.         

              A fi voluntar înseamnă a dori să schimbi lumea, a dori să  provoci și să ai provocări, realizări și un 

sentiment de înălțare sufletească.  Schimbarea începe cu tine! Fă bine! Implică-te! Ajută! Luptă pentru toate 

astea! Voluntariatul vă oferă șansa de a vă descoperi pe voi înșivă.      

 

 

 

 

Bibliografie: ‐ Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., “Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid 

pentru profesori şi elevi”, TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, ed. Agata, Botoşani, 2006
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METODA PROIECTELOR ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL PRIMAR 

ÎNV. VLEJU NICULINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ,COMUNA TIMIȘEȘTI 

 

Metodele sau strategiile de învăţământ ajung la un moment dat să fie precum  oamenii, când mai tineri 

când mai bătrâni. De aceea ceea ce am învățat noi cândva azi este depășit , și de la o zi la alta știința evoluează 

atât de rapid încât știrile de ieri azi sunt deja învechite.  

Așa  se întâmplă  și cu metodele de învățare  și am învățat din mers, unii mai greu unii mai ușor că 

avem nevoie de alte ghiduri metodice care să ne fie utile în educarea copiilor.  

Spre deosebire de alte sectoare de activitate noi lucrăm cu un aluat care trebuie modelat ușor-ușor . 

Acesta  este copilul care este centrul universului nostru și căruia trebuie să îi formăm autonomia, inteligenţa, 

sensibilitatea şi  creativitatea. Trebuie  ascultat cu răbdare, trebuie lăsat să se exprime, să se dezvăluie, să-şi 

manifeste opinia, să acţioneze și reacționeze. Trebuie  acceptat aşa cum este, ajutat să fie el însuşi, să-şi 

manifeste personalitatea şi propria valoare, să-şi găsească propriul drum, dezvoltându-şi înclinaţiile, 

preocupările şi interesele. 

Lumea  contemporana are alte valori , alte percepte, suntem într-o continuă  schimbare care trebuie să 

pornească din noi și de la noi . 

  De aceea și la clasa schimbarea efectivă a activităţii trebuie să înceapă cu o noua relaţie a dascălului 

cu elevii, cu repoziţionarea rolului şi statutului elevului în procesul educaţional, precum şi cu noi funcţii ale 

cadrului didactic. Timpul alocat activităţii dascălului trebuie redus substanţial în favoarea timpului repartizat 

activităţii independente, în perechi, în grup a elevilor. 

Relația noastră cu elevii consolidează  noi roluri ale dascălului: organizator, îndrumător, consilier, 

participant, mediator, moderator, manager al procesului educaţional, evaluator, facilitator al relaţiilor şi 

activităţilor de grup, consultant , regizor, actor,etc. În acest context, metoda proiectelor stimulează şi, în acelaşi 

timp satisface curiozitatea firească a copiilor, implicându-i în propriul proces de dezvoltare, în care învăţătorul 

nu este decât un ghid ,o persoană care sprijină respectarea rutei învăţării. 

Metoda proiectelor este o strategie de învăţare şi evaluare a cărei caracteristică se concentrează pe 

efortul deliberat de cercetare, pe căutarea şi găsirea răspunsurilor legate de tema propusă. 

Prin  folosirea proiectului ca metodă alternativă în desfăşurarea şi organizarea procesului educativ din 

învăţământul primar oferim  elevilor posibilitatea de a demonstra ce ştiu, dar, mai ales, ceea ce ştiu să facă, 

punându-le în valoare anumite capacităţi si deprinderi.  

Metoda proiectelor prezintă următoarele caracteristici: 

- este o metodă cu un puternic caracter interdisciplinar; 

- proiectul este o extindere, o investigaţie a unui subiect practic; 

- poate fi dus la bun sfârşit de un grup de elevi, de toată clasa sau de un singur elev; 

- necesită o perioada mai mare de timp (câteva ore, o săptămână, mai multe săptămâni); 

- solicită elevul să realizeze planul unor activităţi desfăşurate în şcoală, dar şi în afara şcolii, sub conducerea 

învăţătorului, pornind de la identificarea unor probleme; 

- în realizarea proiectului, elevii trebuie să îmbine diferite strategii didactice; 

- trebuie organizat riguros în etape, ca orice muncă de cercetare; 
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- în derularea unui proiect sunt puse in acțiune mai multe forțe- pe de o parte copilul dar și familia și chiar 

comunitatea. 

De asemenea, în derularea unui proiect, se disting trei etape: 

a) prima etapă presupune alegerea subiectului pornind de la fapte reale din viaţa clasei sau a comunitatii; 

b) a doua etapă presupune activităţi de documentare şi investigare: împărţirea sălii în centre de interes - 

investigare, explorare, observare, cercetare, experimentare, măsurare, predicţii; derularea de activităţi 

integrate,  

c) a treia etapă presupune adăugarea de detalii, crearea unei motivaţii, prezentarea rezultatelor sub formă 

concretă (dramatizări, spectacole, jocuri de rol,expoziţii, mici daruri pot reprezenta sugestii de finalizare a 

proiectului). 

 Spre exemplificare  voi aduce  spre analiză proiectul realizat in ultimii ani școlari  la clasele pe care 

le-am condus.  si anume „Traditii si obiceiuri de anul nou”  pentru că am vrut să readucem   la viață anumite 

datini si obiceiuri uitate . Această temă sintetizează cunoştinţele elevilor din cadrul disciplinelor: Limba şi 

literatura română, Istorie, Cunoaşterea mediului, Educaţie civică, Abilitati practice, Arte vizuale, Muzică si 

mișcare. 

Finalităţile urmărite prin derularea acestui proiect au fost următoarele:  

• înţelegerea noţiunilor de datină , tradiție, obicei local; 

• strângerea de obiceiuri și datini locale de la bătrânii satului; 

• formarea abilităţii de a concepe şi de a prezenta un produs realizat de către înşişi elevii (măști pentru 

prezentarea datinilor de sărbători) 

• un portofoliu al clasei dar și o broșura cu culegerile de cântece și datini vechi  

• formarea deprinderii de a lucra în grupuri mici la realizarea unui proiect comun; 

• realizarea unui film cu datini si obiceiuri locale. 

Aspectele principale ale conţinuturilor abordate în cadrul proiectului (subteme) sunt: 

• Cântece, poezii, colinde, urături, strigături din satul nostru; 

• Crearea unei broșuri cu datinile și obiceiurile locale; 

• Crearea de lucrări –compuneri și desene respectand tema proiectului 

• Invățarea artei fotografice si video.  

Locul de desfăşurare al proiectului: sălile de clasă ,acasă, in localitate. 

Resursele materiale implicate în proiect sunt: 

• cărţi de proză, poezii, manuale; 

• reviste; 

• acuarele, vopsele acrilice, lac incolor; 

• lipici, foarfece; 

• materiale textile; 

• hartie creponata 

• coli; 

• calculator, aparat foto  si video. 

Forma de organizare / sarcini / responsabilităţi: 

Se desfăşoară în paralel cu activităţile obişnuite, necesitând timp alocat săptămânal pentru discuţii de 

organizare, lucru şi finalizare. 
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• Durata este cuprinsă între patru – cinci săptămâni. 

Elevii  clasei au fost împărţiţi în trei grupe a câte 5-6 elevi, cu teme date pentru fiecare grupă. Alcătuirea 

grupelor s-a făcut conform criteriilor stabilite de copii (relaţii de prietenie, încredere, respect reciproc, proiecte 

realizate anterior, etc). 

În cadrul fiecărui grup au fost atribuite responsabilităţi: liderul grupului, care coordonează activitatea 

,secretarul, care notează ideile membrilor grupului,  bibliografia, etc; timer-ul, care urmăreşte încadrarea în 

timp; raportorul, care prezintă proiectul în clasă. 

Grupele vor aduna materiale separat, în câte o mapă care, apoi, va forma un capitol din întregul 

proiect. 

Tipuri de produse: 

• lucrări scrise şi ilustrate (colinde, urături, strigături,compuneri, poezii, postere, pliante, citate, 

desene, afişe); 

• măști pentru arnauti  și capre. 

Evaluare 

Evaluarea produsului final se face prin prezentarea orală, liberă,  de către fiecare grupă a informaţiilor 

culese şi a materialului realizat, învăţătorul fiind un permanent consilier şi evaluator final, fără să neglijeze 

părerea elevilor. 

Sala  de clasă a fost amenajata corespunzător, expunându-se o parte din materialele ilustrative, sugestive, 

create de elevi (expoziţia de desene, masti ,obiecte decorative, postere, etc.) 

Copiii au fost sfătuiţi ca în timpul evaluării proiectului să pună întrebări celorlalte grupe, să vină cu 

completări şi să alcătuiască o fişă de observaţie pentru fiecare grupă cu cerinţele:  raportorul vorbeşte clar, 

corect, în propoziţii, prezintă material bogat, aduce noutăţi, este original, etc. 

Se analizează răspunsurile elevilor, se fac aprecieri asupra modului de lucru, a respectării regulilor 

stabilite în fiecare grupă. 

Pe baza fişelor de observaţie se fac recomandări pentru activitatea viitoare. 

Teme interesante care pun copilului in valoare achizitiile si deprinderile pot fi si cele despre ; 

• „Lumea copilăriei „– el insuși fiind centru de investigare  

• „Flori pentru mama” – culegere de poezii și cântece pentru mama 

• „Biserica satului – locul de veci al neamului nostru” 

• „Meseria tatalui meu poate fi si meseria mea” 

• „Mică monografie despre satului nostru „ 

• „Copiii de pe malul Ozanei” 

Concluzii 

Proiectul are un conţinut transdisciplinar deoarece prin realizarea acestuia se ating obiectivele de 

referinţă ale mai multor arii curriculare:  

Geografia, Istoria   si Stiințe 

• să aplice observaţia ca demers al cunoştinţelor de tip ştiinţific; 

• să conştientizeze locul si caracterul moldovenesc al traditiilor  

• sa cunoască tradițiile noastre populare . 
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Limba şi literatura română  

• sa identifice tradiții și  să le  readucă la viață prin dramatizare și jocuri de rol  

• să construiască texte orale scurte pe baza unui suport vizual dat; 

• să pronunţe clar şi corect un mesaj; 

• să manifeste cooperare în diferite situaţii de comunicare;  

• să redacteze texte ţinând seama de părţile unei compuneri;  

• să manifeste interes pentru lecturarea unor texte variate. 

Educaţie civică 

• să identifice persoane din localitate (bunici, rude, vecini ) care să cunoască vechile datini ale 

localitatii . 

AVAP 

• să aplice diverse tehnici de lucru pentru realizarea unui desen / colaj /obiecte / maști 

• să selecteze diverse materiale, în vederea utilizării acestora. 

   Muzica și mișcare 

• Să invețe colinde, strigături ; 

• Să participe la serbări, la parade ale obiceiurilor locale. 

Proiectul oferă elevilor posibilitatea de a se exprima, de a se  manifesta in sfera tradițiilor, datinilor și 

obiceiurilor  din partea locului. In același timp elevul se află  în miezul acţiunii, având un rol activ şi 

principal ( investighezează,  creeză jocuri de rol, ia decizii, işi asumă responsabilităţi şi, pe măsură ce câştigă 

experienţă, devine  mai stăpân pe puterile lui şi mai încrezător în forţele proprii). 

Materialele  au fost prezentate cu mult curaj, individual sau în grup. Fiecare elev a observat atent 

munca celorlalţi colegi, s-au autoevaluat, au contribuit la întocmirea portofoliului final, dovedind că 

transdisciplinaritatea pune elevul într-o postură atractivă. 

În urma implementării acestor activităţi, se pot sesiza următoarele realizări pe plan psihopedagogic şi 

psihosocial la copii: sociabilitate, optimism, creşterea capacităţii de comunicare, detensionare, formarea 

sentimentului valoric personal, creşterea stimei de sine şi a încrederii în forţele proprii. 

Ca o concluzie, elevii trebuie eliberaţi de orice fel de constrângeri, trebuie lăsaţi să caute noul, să-şi 

descopere libertatea, plăcerea de a crea şi de a trăi. 
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Importanța voluntariatului 

                                                             Prof. Dănăilă Cristina 

                                                                       Școala Gimnazială Nr.1 Hudești-Botoșani                      

                                 
           Putem defini voluntariatul ca fiind o activitate prestată în folosul altor persoane sau a societății, realizată 

în mod benevol, fără a fi impusă și fără vreun câștig financiar sau material individual, motivată fiind de valori 

personale, de acumularea de experiență, de mediul social, sau de alte motivații. În funcție de existența sau nu 

a unui contract, voluntariatul se împarte în voluntariat formal și voluntariat informal . Voluntariatul formal 

este reglementat de un contract, în cadrul unei organizații. Această formă a devenit tot mai populară în ultimii 

ani . 

         Fenomenul voluntariatului are o dimensiune mai redusă în țările ex-comuniste în comparație cu țările 

dezvoltate, diferențele fiind declanșate de tradițiile socio-culturale, efectul globalizării și istoricul economic. 

În ciuda acestor realități, în general, s-a înregistrat un trend ascendent în ceea ce privește numărul activităților 

de voluntariat în ultimii zece ani. Astfel, dacă în Austria, Olanda, Suedia și Marea Britanie un procentaj ridicat 

al adulților este implicat în acțiuni de voluntariat, în România, Polonia, Portugalia și alte țări, doar 10-19% 

dintre adulți sunt implicați în acest fel de activități. 

          În țara noastră, activitatea de voluntariat s-a remarcat printr-o ascensiune, în ultimul timp, destul de 

rapidă, pornind de la nivel local și ajungând la nivel național și internațional, ascensiune ce vizează domenii 

extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc).  

          Acest fenomen este reglementat de un cadru legal și este susținut de Legea nr. 78/2014 privind 

reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 

iunie 2014.  

         Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri, dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală, precum și 

o activitate care te ajută în educație, în formare și dezvoltare profesională. De aceea, sunt foarte importante 

aspecte ca responsabilitatea obținută numai prin muncă, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv 

comunicarea și socializarea. Activitatea de voluntariat presupune inițiativă, interacțiune, toleranță, spirit civic 

și organizatoric, încredere, colaborare, responsabilitate și dinamism, curaj etc. Făcând voluntariat, înveți să-ți 

promovezi ideile personale, să lupți pentru realizarea lor până la final, căpătând, în final, respect, experiență și 

confirmare. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține priceperi, abilități noi, dar și diverse 

competențe, devenind astfel mai competent, pe de o parte, dar și mai conștient de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru, pe de altă parte. 

        Plecând de la acestea, se pune problema cum putem convinge adolescenții să facă voluntariat. Deși nu 

consider subiectul epuizat, iată câteva motivații pe care ar trebui să le prezentăm elevilor pentru ai convinge 

să facă voluntariat: prin voluntariat își achiziționează un set de valori după care se conduc în viață,  apreciază 

lucrurile pe care le au și  reușesc să se bucure de orice le oferă viața, își stabilesc obiective mai realiste în viață, 

sau, din contră, se ambiționează și caută să-și atingă idealurile. Adolescenții pot căpăta abilități  și competențe 

de comunicare și relaționare socială care le vor fi utile în cariera profesională. Într-un CV, activitățile de 

voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională, de unde derivă importanța acestor 

activități în dezvoltarea profesională. Se pot descoperi pe sine în activitățile de voluntariat realizate și își pot 

forma orientări profesionale pe această linie. Totodată, aceștia  își formează abilități de lider, dobândesc o 

capacitate mai bună de a lua decizii, le crește încrederea în sine și se simt utili societății.  Deloc de neglijat 

sunt și petrecerea timpul într-un mod cât se poate de plăcut și prieteniile noi legate între voluntari. 

         Implicarea în proiecte în beneficiul unei cauze nobile sau al comunității, nu contribuie doar la dezvoltarea 

acesteia, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii  învață, experimentează, voluntarii 

cooperează, lucrând în echipă. Voluntariatul oferă conexiuni, întărește în fiecare încrederea în sine, îți poate 

oferi experiență, te poate învăța deprinderi și atitudini valoroase.  

         Acțiunile și programele comunitare, ca activități voluntare, constituie oportunități de învățare valoroase, 

care, prin implicarea activă și personală în procesul de învățare, pot constitui  adevărate experiențe de viață. 

          Fiecare avem cel puțin un talent sau un lucru la care să ne pricepem suficient de bine, fiecare dintre noi 

are cel puțin o abilitate, pricepere pe care să le punem în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor. 

Activitățile de voluntariat sunt însoțite de numeroase beneficii psihologice, sociale, economice, contribuind la 

creșterea a numeroase comunități, dar și la construirea unei lumi mai bune.  
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Organizarea școlii normale târgoviștene în perioada interbelică și postbelică 

 

Sorescu Florina 

Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște 

 

Apariția primei școli normale târgoviștene datează din anul 1919, imediat după încheierea Primului 

Război Mondial. 

În privința organizării acesteia, la 6 mai 1930, art. 21 din regulamentul școlilor primare de aplicație 

prevedea ca profesorii școlilor normale să aibă obligația de a susține ore și la școala de aplicație, sau să asiste 

la lecții, conform unui program stabilit de comun acord de către directorul școlii de aplicație cu directorul și 

profesorii școlii normale. Aceste ore făceau parte din orele de curs obligatorii. Organizarea acestor ore se 

recomanda a fi realizată cu ”spirit economic”, conform ordinului ministerului nr. 42637/930, astfel încât orele 

de asistență să se rezume la strictul indispensabil. Se recomanda ca orele de asistență la școala de aplicație să 

nu depășească 2 ore pe săptămână.73 

În perioada postbelică, colectivul cadrelor didactice care activa în cadrul Școlii Pedagogice pentru 

Învățătoare Târgoviște, urma un plan de muncă prevăzut de Cercul metodologic al corpului didactic al orașului 

Târgoviște. Acesta cuprindea: metodele de predare, fixare și controlul cunoștințelor, condițiile pregătirii 

temeinice a învățătorului și profesorului, modalități de evitare a rămânerilor în urmă, menținerea interesului și 

atenției elevelor la învățătură, alcătuirea planului de lecție și demonstrarea mai multor planuri, povestirea și 

prelegerea școlară ca metode de expunere a cunoștințelor. 

Periodic se întocmea un raport de activitate care cuprindea informații din mai multe domenii. Raportul 

din octombrie 1950 curpindea informații despre clădirea unde se desfășurau cursurile și spațiile internatului 

unde erau cazate 250 de eleve în condiții proaste: fără baie, closet, spălător, toate fiind în lucru, însă nu existau 

fonduri pentru a fi continuate lucrările. Cantina școlară era prost aprovizionată, nu se asigurau nici alimentele 

zilnice și nu existau fonduri. Se preciza starea mobilierului și situația combustibilul necesar asigurării încălzirii, 

aveau disponibile 30.000 kg de lemne din cele 200.000 kg necesare deoarece nu au fost primite fondurile de 

la Secția de Învățământ a orașului. Totodată erau menționate informații despre luminatul electric care era 

asigurat de o instalație electrică  defectuoasă, veche și cu dese avarii, astfel încât necesita reparații permanente. 

Erau amintite și activitățile de pavoazare, necesarul de materiale didactice, materialul didactic disponibil era 

extrem de puțin față de nevoile școlii, se lucrau planșe la Științe Naturale și hărți la Geografie. În privința 

datelor despre școlarizare și frecvență, în anul 1950 erau înscrise 345 de eleve, dintre care au frecventat 331, 

astfel: 51 eleve în anul IA, 50 eleve în anul IB, 49 eleve în anul IIA, 52 eleve în anul IIB, 52 eleve în anul IIIA, 

48 eleve în anul IIIB. Se mai menționau dotarea și accesarea de către eleve a bibliotecii școlii, date  despre 

manuale și rechizite74, cadrele didactice, repartiția pe ore a profesorilor care aveau în medie norma de 18 ore, 

munca cu elevii rămași în urmă, activitatea în căminele culturale, munca cu părinții, burse, orarul pe clase. 

Elevele aveau, în medie, câte 6 ore pe zi, de luni până vineri. 

Raportul din ianuarie 1951 cuprindea informații despre situația la învățătură a elevelor. Se calcula un 

procent al rămânerilor în urmă pe semestru, pe discipline. Astfel, cel mai mare procent al rămânerilor în urmă 

era la limba rusă, ajungând chiar la 44% în clasa IIIB, la matematică (aceeași clasă tot 44%) și limba română. 

În privința corigențelor variau între 1 și 5 pe clasă la o materie, între 1 și 4 pe clasă la 2 materii și 3 la 3 materii. 

Pentru îndreptarea situației se organizau grupe de într-ajutorare la învățătură, ore de consultații, control și 

expunerea situațiilor în Consiliile Pedagogice. Activitatea extrașcolară cuprindea lecturi în afara clasei, cercuri 

științifice (matematic, literar, pedagogic, politic, sportiv, vizionare de filme, fizică, științe naturale), festivaluri. 

În același raport sunt menționate și abaterile disciplinare: o elevă a furat un pulover, un capod și o pereche 

cizme. 

Se realizau consilii pedagogice cu teme diverse: analiza muncii în școală, pregătirea orelor de activitate 

educativă, organizarea cursurilor de alfabetizare, organizarea cercurilor pedagogice, organizarea de întreceri 

 
73 Arhivele Naționale Dâmbovița, Directoratul Ministerial București, Serviciul Instrucțiunii și Cultelor, Secția 

Învățământ Secundar, Nota nr. 42637/01 martie 1930 
74 Se studiau următoarele discipline: româna, rusa, geologia, geometria, algebra, științe naturale, zoologia, anatomia, 

istoria, fizica, geografia, muzica, constituția, botanica, pedagogia, practica, educația fizică, gimnastica, joc și mobilitate, 

vioara, desen, caligrafie, dirigenție, lucru manual, chimia, handball, ansamblu, psihologia 
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sportive, îndrumarea părinților, organizarea de lecții de repetare pentru fixarea cunoștințelor și de muncă 

individuală. 

Referitor la organizarea învățării pentru eleve, pentru îmbunătățirea situației lor școlare la final de an 

și pentru recuperarea pierderilor și a rămânerilor în urmă, în perioada aprilie-iunie se realizau activități pe 

grupe, pe specialități, conduse de profesorii disciplinelor respective. De asemenea, se făceau și meditații 

individuale. În fiecare clasă se organiza o grupă formată din 10 eleve, cele mai bune, care aveau sarcina de a 

le ajuta în învățare pe cele mai slabe.75 

Raportul din septembrie 1951 prezintă cum a avut loc deschiderea noului an școlar la 15 septembrie. 

La ora 12,00, într-un cadru festiv, a fost desfășurat programul serbării de început de an școlar. Au fost prezenți 

profesorii, părinții și elevele școlii. Serbarea a fost deschisă cu imnul statului și imnul sovietic. Au fost ținute 

cuvântări de către director, un reprezentant al elevelor, un reprezentant al părinților.  Serbarea s-a încheiat cu 

imnul mondial al tineretului. Apoi a urmat vizita medicală. Nicio elevă nu avea acces în școală în lipsa 

examenului medical. Diriginții însoțeau elevele în baza unui tabel. Una dintre eleve a avut febră și a fost izolată 

în infirmerie până a doua zi. 

 În cursul aceleiași zile s-au realizat primele ședințe cu părinții, fiindu-le prezentată repartiția elevelor 

la internate. Școlarizarea a fost realizată în proporție de 100%, toate locurile alocate au fost ocupate. Au fost 

repartizate eleve și din Prahova și Oltenița. A fost prezentată procedura de acordare a burselor. O comisie 

compusă din director, diriginte, un elev și un părinte a verificat actele. Fiecare dirigintă a citit situația fiecărei 

eleve: originea socială, starea materială, conduita elevelor. A fost analizat fiecare caz și a fost luată o decizie 

colectivă. Au fost repartizate 336 burse, 65% categoria I și 35% categoria a II-a. Din cele 336 de eleve bursiere, 

190 au primit și masă și dormit, iar restul doar masă. 

Tot în ziua deschiderii anului școlar era realizat și inventarul unității școlare. Printre materialele 

didactice se aflau:instrumente de fanfară 3 bucăți, hărți 6 bucăți, corpuri geometrice 10 bucăți, eprubete 20 

bucăți, borcane semințe 100 bucăți, glob pământesc 1 bucată, tablouri științe agricole 11 bucăți, harta României 

în relief 1 bucată. 
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75 Arhivele Naționale Dâmbovița, Plan de muncă al elevelor Școlii Pedagogice de fete de la 13 aprilie până la 15 iunie 

1950 elaborat de direcțiunea și de biroul U.T.M. pe școală. 
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Pădurea – izvor de sănătate 

 
Popa Ionela Daniela 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Junior” Slobozia, judeţul Ialomiţa 

 
 

„Dacă omul pierde grădinile, pădurile şi cărările se va pierde pe sine însuşi“. 

( J.R . Openheimer) 

 

 A fost odată … Aşa încep toate poveştile. Aşa începe şi povestea noastră: „A fost odată o pădure în 

apropierea unui sătuc. În fiecare an, în anotimpul primăvara, florile împodobeau natura, râul din apropierea 

era plin cu peşti, păsările călătoare se întorceau la locul de baştină şi pădurea renăştea cu totul. Cu timpul însă, 

farmecul pădurii s-a stins puţin câte puţin: peştii nu mai erau aşa de numeroşi în râu, florile se ofileau mult mai 

repede şi mai uşor, păsările reveneau în fiecare an din ce în ce mai puţine. Şi toate acestea pentru că oamenii 

nu mai mergeau la pădure.” La începutul existenţei sale, omul era partener supus al naturii, făcând parte 

integrală din natură. Trecând de la vânat la pescuit şi cules la cultivarea pământului şi apoi la civilizaţia 

industrială, omul a schimbat acurateţea şi limpezimea apelor, puritatea pădurilor, a aerului etc. Coordonatele 

actuale ale vieţii cotidiene impun abordarea educaţiei pentru dezvoltarea durabilă, educaţia pentru protecţia 

pădurii şi a calităţii mediului înconjurător. 

 Protecţia mediului înconjurător reprezintă protecţia sănătăţii omenirii. „Pământul nu aparţine omului, 

ci dimpotrivă omul aparţine Pământului”. Pădurile au fost dintotdeauna „plămânul verde” al Pământului. 

Pădurea este producător de oxigen, consumator de dioxid de carbon (CO2), depoluant, îndeplinind funcţii 

importante pentru viaţa omului: sanitară, hidrologică, climatică, estetică şi recreativă. Funcţiile estetică şi 

recreativă sunt benefice îndeosebi omului modern cu ritm trepidant de viaţă cu numeroşi factori de stres.  

 Singura soluţie pentru supravieţuirea omului pe Terra este asigurarea unui Parteneriat înţelept cu 

natura prin : 

- ocrotirea şi protejarea pădurii ; 

- adoptarea unor măsuri prompte în cazul apariţiei dezechilibrelor; 

- conservarea naturii, ca loc primordial în sistemul valorilor umane din domeniile ştiinţei, educaţiei, 

culturii, economiei. 

 Lemnul pădurilor a oferit omului posibilitatea de a-şi realiza primele arme de vânătoare, primele unelte 

şi locuinţe. După descoperirea focului a avut un rol important şi în pregătirea hranei. Pădurile oferă adăpost 

pentru animale şi om. Ele reprezintă un refugiu din calea zgomotului, a soarelui puternic, a vântului, e o oază 

de linişte şi aer curat. Ce e mai plăcut decât să stai la umbra unui copac în zilele calde de vară, să asculţi 

trilurile păsărilor şi vântul foşnind prin frunze? Pădurile sunt surse de lemn, latex, răşini, fructe şi seminţe. 

Lemnul este un material important şi în industria mobilei, a hârtiei, industria chimică şi în construcţii. Multe 

plante şi animale care trăiesc în păduri reprezintă o sursă de hrană pentru oameni.  

 Este imperios necesar ca să îi determinăm pe copii să manifeste interes pentru activităţile de protejare 

a pădurilor prin acţiuni diverse precum perceperea mediului de viaţă specific pădurii şi a modificărilor 

survenite în natură în diverse anotimpuri (prin observarea directă),  întâlniri şi discuţii cu un inginer silvic, 

http://www.referat.ro/referate/Aerul_3ed07.html
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confecţionarea unor căsuţe pentru păsările din pădure sau a unor scăriţe pentru curăţarea copacilor de crengi 

uscate, plantarea copăceilor, realizarea unor lucrări practice şi plastice pe această temă. 

 Toate acestea lucruri despre pădure trebuie să le cunoască preşcolarii. Sarcina noastră, a celor care îi 

îndrumăm să devină cetăţeni responsabili şi preocupaţi de mediul în care trăiesc, este aceea de a-i încuraja să 

devină factori activi ai protecţiei mediului şi a pădurii în special, acţionând şi modificându-şi propriul stil de 

viaţă, dar şi pe cel al persoanelor din jur. Sarcina noastră este să-i determinăm să acţioneze voluntar pentru 

protejarea sănătăţii lor, să fie voluntari pentru protejarea pădurii. 
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ACTIVITATEA  EXTRACURRICULARĂ - COMPONENTĂ EDUCAȚIONALĂ 

VALOROASĂ 

 

                                             EMILIA BRATU, Şcoala Gimnazială Nr. 309, Bucureşti 

                                                    DANIELA STROICĂ, Şcoala Gimnazială Nr. 142, Bucureşti 

 

 

Activităţile şcolare, chiar dacă urmăresc însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe temeinice, a unor 

priceperi şi deprinderi, implicând în ansamblu o concepţie ştiinţifică despre lume şi viaţă şi chiar dacă duc la 

formarea şi dezvoltarea unei personalităţi creatoare, nu pot răspunde suficient dorinţei de cunoaştere şi de 

creaţie - însuşiri caracteristice copiilor. 

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea activităţii şcolare 

cu activităţi extracurriculare ce au numeroase valenţe formative. Activităţile extracurriculare sunt activităţi 

complementare activităţii de învăţare realizată la clasă, urmăresc lărgirea şi fixarea informaţiei, cultivă 

interesul pentru diferite ramuri ale ştiinţei, atrag individul la viaţa socială, cultivă un stil de viaţă sănătos, 

identifică aptitudinile elevilor, îi orientează  către activităţi utile care să întregească educaţia şcolară, 

contribuind la formarea personalităţii. De aceea şcoala trebuie să fie deschisă spre  acest tip de activitate. 

Astfel de activităţi se deosebesc de cele şcolare prin varietatea formelor  şi a conţinutului, prin durata 

lor, prin metodele folosite, prin utilizarea unei forme specifice de verificare şi apreciere a rezultatelor şi prin 

raporturile de colaborare, de apropiere, de încredere şi de prietenie dintre cadrele didactice şi elevi. Realizarea 

acestor activităţi presupune creativitate didactică, măiestrie pedagogică, resurse diverse. 

Activităţile extracurriculare  se desfăşoară sub forme variate, ca de exemplu: activităţi artistice, 

ştiinţifice, activităţi sportive, obşteşti, turistice, ş.a.m.d. Astfel de activităţi contribuie la  dezvoltarea 

personalităţii elevilor şi ne ajută pe noi, cadrele didactice , să ne cunoaştem mai bine elevii.  

Activităţile turistice sunt activităţi extracurriculare cu o deosebită valoare formativă. Ele se pot 

realiza sub forma plimbărilor, excursiilor sau taberelor. În cadrul lor copiiii au contact cu realitatea şi percep 

activ, prin acţiuni directe obiectele, fenomenele, anumite locuri istorice. În urma acestora, elevii pot reda 

imagini din realitate cu mai multă creativitate, iar materialele pe care le culeg sunt folosite în lucrări realizate 

la clasă, în mod creativ. 

Am constatat că  aceste activităţi au îmbogăţit cunoştinţele elevilor despre viaţa plantelor şi a 

animalelor, despre locurile geografice şi istorice, dar au încurajat şi exprimarea liberă a copiilor în afara 

clasei.Totodată ei  pot reprezenta cu mai multă creativitate realitatea atunci când desenează, modelează sau au 

de alcătuit scurte texte. 

Serbarea şcolară este o activitate extracurriculară tradiţională, care are mari valenţe educative. 

Această activitate permite exprimarea activă nu numai a câtorva elevi mai talentaţi într-un domeniu sau altul, 

ci a unui număr cât mai mare de elevi, fiecare contribuind, în felul lui, la reuşita comună. Am realizat astfel de 

acţiuni cu ocazia zilei de 1 Decembrie, a Crăciunului, a zilei de 8 Martie, a Zilei Europei sau la sfârşit de an 

şcolar, oferindu-le elevilor posibilitatea de a se exprima în funcţie de aptitudini. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

a Zilei Pământului sau a zilei de 1 Iunie am organizat manifestari de tip carnaval, la care  participanţii au purtat 

costume întruchipând diverse personaje, iar jocul de rol  a stimulat imaginaţia şi creativitatea elevilor, care au 

avut posibilitatea de a se manifesta liber, atât în crearea costumului, cât şi în interpretarea/realizarea unor 

scenete. 

Concursurile sunt forme competiţionale organizate pe diferite teme. Am organizat la nivel de şcoală 

concursuri pe discipline, de creaţii artistice, de desen, pe teme de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, pe 

teme ecologice, dar am participat şi la concursuri la nivel municipal sau naţional, prin care s-a stimulat 

creativitatea elevilor. 

Vizionarea spectacolelor sunt forme de activităţi prin care elevul nu doar dobândeşte informaţii, ci 

este stimulat spre activităţi de pictură, dans, ş.a.m.d., determinând astfel şi dezvoltarea creativităţii. 
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Participarea la diverse proiecte  pun în valoare capacitățile creative ale elevilor, suscită interesul 

acestora, iar realizarea diferitelor activități care răspund temelor propuse este un mod în care copiii își exprimă 

abilitățile, aptitudinile, colaborează cu ceilalți.  

Un proiect pe care îl putem menționa în acest sens, la care am participat de-a lungul mai multor ani, 

este Proiectul Național ”Școala Arborilor”, care s-a finalizat cu realizarea unor produse pe teme ecologice și 

la care am obținut premii an de an. 

Activităţile extraşcolare au o mare valoare educativă întrucât realizarea lor se face şi din punct de 

vedere interdisciplinar sau transdisciplinar. În cadrul diferitelor proiecte la care am participat, care au  presupus 

munca în echipă, s-a pus accentul pe dezvoltarea relaţiilor dintre elevi, a colaborării în sens creativ, a  

dezvoltării spiritului de toleranţă faţă de ceilalţi şi faţă de ideile altora. 

  Dintre acţiunile ce au fost practici de succes în şcoală  enumerăm: 

-realizarea unor expoziţii cu vânzare de diverse obiecte realizate de elevi; 

-organizarea de serbări; 

-activitatea de strângere de fonduri şi de alimente pentru copiii devaforizaţi din comunitate; 

-întâlniri cu persoane reprezentative din comunitate, de exemplu cu un antreprenor care i-a familiarizat pe elevi 

cu activitatea sa; 

-organizarea semestrială de excursii; 

-desfăşurarea unor concursuri; 

-participarea la anumite activităţi sportive în funcţie de preferinţele şi aptitudinile elevilor. 

Activităţile extracurriculare, bine pregătite, sunt atractive  pentru elevi, produc bucurie, stârnesc 

interesul,  stimulează creativitatea, dezvoltă personalitatea fiecărui elev. 

 Activitatea extracurriculară este o componentă educaţională valoroasă şi eficientă căreia oricare cadru 

didactic trebuie să-i acorde atenţie, adoptând el, în primul rând, o atitudine creatoare, atât în  modul de realizare 

a activităţii, cât şi în relaţiile cu elevii, asigurând astfel  o atmosferă relaxantă care să permită stimularea 

creativităţii elevilor. 
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Voluntariatul nu este o poveste, este de povestit! 
 

Ujoc Maria 

 Școala Gimnazială Nr. 1 Roșia 
 

În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 dă următoarea definiție : 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea desfășurată 

în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, 

artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social 

și comunitar și altele asemenea." 

O altă definiție semnificativă a voluntariatului este cea a lui Ivan Scheier: Faci mai mult decât trebuie, 

pentru că vrei să ajuți într-o cauză în care crezi și pe care o consideri importantă.” 

Dar cum să ieșim din zona noastră de confort „la activități de interes public desfășurate în folosul altor 

persoane”? Și, mai ales, cum reușim să-i implicăm pe copii în activități de voluntariat? Poate și prin …. cuvinte 

fermecate? 

Uneori cuvintele au o putere miraculoasă, ele pot să formeze o anumită viziune asupra lumii în care 

trăim, să ne determine acțiunile. Iată câteva fraze motivaționale în acest sens: 

„O civilizație înflorește atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb 

grec) 

Dacă nu vom fi empatici cu cei care au nevoie de sprijin, dacă ne vom gândi tot timpul la ce/cât 

câștigăm noi, probabil nu ne vom implica niciodată în activități de voluntariat.  

„Vorbește puțin și fă multe” (Benjamin Franklin) 

Este foarte frumos să spui că vrei să ajuți, că vrei să te implici. Dar oare este suficient? Dacă această 

dorință nu este însoțită de fapte rămâne doar un gând, Dar ce poți să faci? Multe! De exemplu, să faci ordine 

în lucrurile tale și vei vedea că vei găsi multe obiecte care ție nu îți mai trebuie, dar altora le sunt necesare. Să 

te implici în activități organizate la școala ta, în comunitatea ta pentru sprijinul unor persoane vulnerabile din 

diverse motive. Și lista ar putea continua. «Înainte de a întâlni copiii de la orfelinat, m-am simțit un pic speriată, 

neștiind ce m-așteaptă, dar apoi i-am mulțumit lui Dumnezeu pentru tot ce mi-a dat, fiind cuprinsă de un 

sentiment de milă, de bucurie că i-am putut ajuta, oferindu-le o enormă fericire, care pentru noi ceilalți pare 

banală.”( elevă clasa a VIII-a A) 

„Voluntarii nu au neapărat mult timp liber; ei au doar inimă.” (Elisabeth Andrew) 

În acest secol al vitezei în care zi, zi parcă apar alte, și alte probleme care parcă necesită o rezolvare 

imediată, dacă într-adevăr ne dorim să ajutăm putem să luăm o scurtă pauză de la activitățile noastre și să 

sprijinim pe cei mai puțin norocoși ca noi, sau, să ne implicăm în activități a căror rezultat va aduce o schimbare 

în bine fie a vieții unor semeni, fie a mediului în care trăim fiindcă așa cum spunea o elevă de clasa a VIII-a 

«Voluntarul nu are nevoie de calități speciale, ci are nevoie de o inimă bună». «Când am fost la orfelinat, 

primul gând a fost: eu mă plâng că nu îmi cumpără părinții telefon nou, laptop etc, și acești copii nu au nici 

măcar o familie, un sprijin sau măcar pe cineva care să le ofere o clipă de iubire... a fost un sentiment ce nu-l 

pot explica”. ( elev clasa a VII-a) 

„Nu contează cât dăruiești, ci cât de multă dragoste pui în ceea ce dăruiești.”(Maica Tereza) 

«Nu mi-a venit să cred că se poate bucura cineva de un măr!!» spunea o elevă de clasa a III-a implicată în 

campania „Săptămâna fructelor și legumelor donate”. Voluntarul este «un om bun care  oferă ce are și ce poate 

celor nevoiași, adică să dai din puținul tău și altora ». (elev clasa a II-a) 

„Voluntarii sunt plătiți în șapte cifre …. ZÂMBETE.” ( Gayla LeMaire) 

Dacă nu simți plăcerea unui zâmbet, a unui sincer „mulțumesc” nu vom putea realiza acte de 

voluntariat, fiindcă în activitățile de voluntariat răsplata este fericirea de pe chipul „beneficiarilor” acțiunilor 

noastre. «Faptul că au văzut copii, că le-am cântat colinde a fost ca o zi de sărbătoare pentru ei. Ne-au spus că 

le-am alinat dorul de nepoții lor. Mi-am dat seama că nu le lipseau decât puțină dragoste.» sunt impresiile unei 

eleve ca urmare a unei vizite la un cămin de bătrâni. 

Cum reușim să-i implicăm pe copii în activități de voluntariat? Poate și luând în considerare interesele și 

abilitățile lor? 

Organizarea unor expoziții în scop caritabil sunt un prilej pentru micii artiști de a-și etala talentul. 

Realizarea unor obiecte decorative, desene, felicitări, susținerea unor spectacole sunt prilejuri nu doar de a-și 

dezvolta diverse abilități, dar și prilejuri de a implica într-o „cauză”, de a „dona”, de a „vedea” rezultatele unei 

astfel de activități și prin puterea exemplului, „însușirea voluntariatului”.    
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LEGE nr.339 din 17 iulie 2006 pentru modificarea și completarea Legii voluntariatului nr. 195/2001 

Cei cărora le place să petreacă timp în natură vor fi interesați să se implice în activități ce au legătură 

cu mediul, cei cărora încă de mici au „vocația” de dascăl se vor implica în activități de mentorat pentru colegii 

lor care se confruntă cu diverse probleme.  

Dar, voluntarul, chiar nu are nimic de câștigat? Ba da! Își dezvoltă capacitatea de a lucra în echipă, de 

a comunica și stabili prietenii. Va vedea cu alți ochi nevoile și dificultățile pe care le au alți oameni  din jurul 

lui, se va adapta mai ușor la problemele diverse din viața de zi cu zi. Își va stimula inteligența, creativitatea și 

ingeniozitatea ceea ce va contribui la dezvoltarea sa în plan personal și profesional. În sprijinul celor afirmate 

este îndemnul dat în revista școlii de o fostă elevă, elevilor de azi: «pentru a avea o viziune (despre ceea ce le 

place, și, ceea ce se cere!) să se implice în diverse activități extracurriculare, în special în cele de voluntariat. 

În acest fel la terminarea studiilor nu doar vor profesa cu drag, ci își vor găsi un loc de muncă în domeniul 

pentru care s-au pregătit» 

Toate cele descrise țin însă de voință, de aceea în loc de încheiere un îndemn la reflecție: „Menține-ți 

gândurile pozitive pentru că gândurile tale se transformă în cuvintele tale. Menține-ți cuvintele pozitive pentru 

că ele se transformă în acțiunile tale. Menține-ți acțiunile pozitive pentru că acțiunile se transformă în 

deprinderile tale.  

 

Menține-ți deprinderile pozitive pentru că ele se transformă în valorile tale. Menține-ți valorile pozitive 

pentru că valorile se transformă în destinul tău.”  (Mahatma Gandhi) 
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ŞCOALA ŞI MESERIILE VIITORULUI 

                                                                     Lixandru Carmen 

Şcoala Gimnazială Nr.188, Bucureşti 

 

           Şcoala este una din instituţiile centrale ale comunităţii, are roluri specifice dar nu poate funcţiona şi nu 

se poate dezvolta fără a ţine cont de specificul comunităţii în care funcţionează. Oamenii viitorului vor trebui 

să se integreze pe piaţa muncii, iar învăţarea pe tot parcursul vieţii şi schimbarea domeniului de activitate vor 

deveni ceva obişnuit. 

 

           Robotica şi ingineria se dezvoltă rapid, aşa că în viitor multe meserii vor fi preluate de maşini, parţial 

sau în totalitate. Omul va trebui să-şi regândească şi să-şi regăsească locul în această nouă ordine. 

           Computerele au evoluat foarte mult şi pot colecta şi procesa date despre orice. De aceea, vom avea 

nevoie de abilităţi de interacţiune cu datele, astfel încât să putem lua decizii bazându-ne pe acestea şi să le 

folosim ca instrument pentru a ne atinge obiectivele. 

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale la nivel comunitar, pentru 

atragerea altor resurse externe pentru rezolvarea problemelor comunitare. 

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul complementarităţii 

serviciilor sociale oferite de către diversele organizaţii care activează în comunitate. Succesul parteneriatului 

şcoală – comunitate locală este bazat pe legătura permanentă, constantă între agenţii comunitari şi 

reprezentanţii şcolii. Se realizează astfel un echilibru între schimbare şi continuitate, între specific şi global, 

între împlinirea individuală şi exigenţele de ordin social. 

 

 Competenţe care vor fi căutate în viitor pe piaţa muncii: 

Sense-making – capacitatea de a înţelege semnificaţia subiectului discutat şi a altor aspecte complexe 

care nu pot fi “codate” şi procesate de un calculator. 

Social intelligence – abilitatea de a te conecta cu ceilalţi într-un mod direct şi profund, de a simţi şi a 

interacţiona. 

Novel & adaptive thinking – capacitatea de adaptare la diferite sarcini şi de a găsi soluţii inovatoare. 

Cross-cultural competency – abilitatea de a lucra în medii culturale diverse. 

Computational thinking – abilitatea de a traduce vaste cantităţi de date în concepte abstracte şi de a 

înţelege conexiunile. 

New media literacy – abilitatea de a dezvolta conţinut pe baza formelor de new media şi de a-l folosi 

în comunicarea persuasivă. 

Transdisciplinarity – capacitatea de a înţelege şi a utiliza concepte din discipline diferite. 

Design mindset – abilitatea de a înţelege sarcinile şi de a adapta procesele de lucru pentru a atinge 

obiectivele dorite. 

Cognitive load management – abilitatea de a filtra informaţia în funcţie de importanţa sa şi de a folosi 

la maxim resursele cognitive. 

Virtual collaboration – abilitatea de implicare şi de a lucra productiv chiar şi ca membru al unei echipe 

virtuale. 

Diverse studii arată că mai mult de jumătate din joburile de astăzi vor dispărea în maxim 10-15 ani aşa 

cum au dispărut cele de dactilograf, telefonist ori zeţar, litografist, etc. 

Joburile viitorului vor fi diferite, pe multe nici nu ni le putem imagina încă. Este de ajuns să ne gândim 

la Google şi Facebook şi tehnologiile Cloud care au creat o vastă paletă de joburi noi, inexistente înainte de 

apariţia acestor companii. 

Scriitorul şi filozoful Nicholas Agar, autor al volumului „The Sceptical Optimist: Why Technology 

Isn't the Answer to Everything“, consideră că oamenii nu ar trebui să-şi mai piardă timpul frământându-se că 

vor fi înlocuiţi la locul de muncă de roboţi, pentru că este o realitatea împotriva căreia nu pot lupta.  
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Implicarea familiei în parteneriatul şcolii este condiţionat de gradul de interes al familiei faţă de 

şcoală. Acesta este crescut dacă  familiile au copii care frecventează şcoala. 

Cu cât şcoala reprezintă o valoare a familiei cu atât gradul de implicare al familiei este mai mare. Se 

constată că acei copii care sunt sprijiniţi de părinţi, care au în familie atitudini pro-şcoală adecvate obţin 

performanţe şcolare ridicate şi au un grad de aspiraţie ridicat faţă de nivelul de şcolarizare pe care doresc să-l 

atingă.  

 Consider că şcolile din România nu sunt unitar dezvoltate în ceea ce priveşte colaborarea şcolii cu 

familia. Dacă pregătirea cadrelor didactice pentru a susţine o relaţie corespunzătoare cu familia este abordată 

în programele de pregătire iniţială şi continuă a cadrelor didactice, colaborarea concretă este diferită de la o 

şcoală la alta. 

 Obiectivele educaţiei nonformale sunt multiple şi specifice diverselor situaţii întâlnite. Totuşi putem 

sistematiza câteva dintre acestea: 

a) Perfecţionarea profesională/recalificarea persoanelor care au nevoie de acest lucru.   

b) Pregătirea cetăţenilor pentru a cunoaşte, folosi mai bine resursele locale 

 c) Alfabetizarea Este cunoscut faptul că, analfabetismul este sursă de sărăcie, marginalizare socială, 

conflicte sociale etc. 

d) Dezvoltarea unora dintre componentele educaţiei: morală, profesională, fizică, igienică, ecologică, 

pentru petrecerea timpului liber, interculturală, civică etc. 

e) Recreerea şi destindrea participanţilor şi petrecerea adecvată a timpului liber;  

f) Lărgirea şi completarea orizontului cultural al participanţilor la diverse activităţi; 

g) Exersarea şi cultivarea abilităţilor, aptitudinilor, talentelor, capacităţilor 

Educaţia nonformală este realizată de o serie de agenţi care acţionează la nivelul comunităţii locale: 

familie, organizaţii nonguvernamentale, case de cultură şi tehnică, muzee, teatre, biserică, poliţie, unităţi 

sanitare, agenţi economici, cinematografe, biblioteci, universităţi populare etc. cât şi prin mass-media. 

 Din punctul de vedere al parteneriatului şcoală – comunitate locală, educaţia nonformală este 

importantă pentru că: 

- fiind centrată pe cel care învaţă, dezvoltă capacităţi, competenţe aptitudini personale care pot fi 

utilizate în acţiuni la nivel comunitar; 

- răspunde promt şi adecvat unei nevoi concrete de formare acest lucru contribuind la formarea 

resurselor umane locale; 

- dispune de un curriculum la alegere, flexibil şi variat propunându-le participanţilor activităţi diverse 

şi atractive, în funcţie de interesele acestora, de aptitudinile speciale şi de aspiraţiile lor. Aşa cum am mai 

arătat, acest curriculum poate viza, pe lângă aspecte de pregătire personală şi aspecte comunitare; 

- contribuie la lărgirea şi îmbogăţirea culturii generale şi de specialitate a participanţilor, oferind 

activităţi de perfecţionare profesională, de completare a studiilor şi de sprijinire a categoriilor defavorizate sau 

de exersare a capacităţii indivizilor supradotaţi; 

- creează ocazii de petrecere organizată a timpului liber, într-un mod plăcut, urmărind destinderea şi 

refacerea echilibrului psiho-fizic, “supape” din acest punct de vedere pentru membrii comunităţii; 

- în cadrul său se pot organiza manifestări de promovarea a comunităţii locale, prin implicarea 

membrilor comunităţii conducând la creşterea coeziunii membrilor comunităţii; 

- asigură o rapidă actualizare a informaţiilor din diferite domenii; 

- menţine interesul publicului larg, oferind alternative flexibile tuturor categoriilor de vârstă şi pregătirii 

lor profesionale etc. 

Motivaţiile care stau la baza iniţierii parteneriatului sunt: rezolvarea unor probleme instituţionale, 

administrative; rezolvarea unor probleme specifice beneficiarilor (elevi, părinţi, cadre didactice), promovarea 

rolului educaţional al şcolii, satisfacţia celor implicaţi, „binele comun” etc. 

Parteneriatul şcoală – comunitate locală se desfăşoară mai ales pe acele componente care vizează 

copiii: educaţie, sănătate, siguranţă, instruire, petrecere a timpului liber, administrarea spaţiului şcolar etc.  

Cu cât cei implicaţi sunt mai educaţi, au mai multe informaţii, au acces la mai multe resurse, cu atât 

parteneriatul şi formele de manifestare ale acestuia sunt mai diverse. Important este ca fiecare dintre cei 
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implicaţi să-şi conştientizeze interesele (personale sau instituţionale), să vadă avantajele parteneriatului. Acolo 

unde, şcoala vine cu oferte diverse pentru copii, familii, comunitate şi face cunoscute aceste oferte, 

comunitatea, reprezentanţii acesteia pot fi mai implicaţi şi mai conştienţi de avantajele parteneriatului. 
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Preot Ciceu Eugen Adrian 

Parohia Reuseni, jud. Suceava                                          

 

       Voluntariat se consideră orice activitate de interes public întreprinsă în domenii precum: artă și cultură, 

sport și recreere, educație și cercetare, protecția muncii, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, 

drepturile omului, ajutor umanitar și/sau filantropic, dezvoltare comunitară și dezvoltare socială.  

        Voluntariatul este un mod de a-ți face prieteni noi, de a ajuta la corectarea unor probleme sociale, și de a 

te dezvolta ca individ.  

       Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așează pe un făgaș mai bun, dar investești și în tine 

deoarece, atunci când ești voluntar, acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, cât şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor: 

sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele 

autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar, cât și în ceea 

ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa își 

doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație 

neguvernamentală. 

       Oricine poate fi voluntar. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest 

mod o contribuţie lumii. 

       Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat. Unul dintre cele mai bune moduri de a 

cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia 

în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru 

o cauză comună. De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile 

de socializare. 

       Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar 

trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi să înveţi 

să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, să contribui la 

un anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi 

eficient sarcinile care îţi revin. Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot ajuta 

chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

       Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat nişte 

persoane mai puţin norocoase. Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit 

pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi canalizezi energia pentru 

a ajuta pe altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în 

forţele proprii. În plus, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul imunitar. 

Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea 

în care trăieşti. 

       Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot 

ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, 

trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi poți 

ajuta la fortificarea lor. Totodată, voluntariatul te ajută să înţelegi, de ce, deşi o problemă nu te afectează pe 

tine personal, afectează societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să găsim o soluţie. 

Voluntarii află toate formele pe care le ia traficul de persoane, cine poate cădea victimă traficanților, cât de 

importantă este prevenția și unde trebuie îmbunătățit sistemul pentru a combate traficul de persoane și pentru 

a proteja persoanele vulnerabile. 

       De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, dar 

simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient ca să te ajute 

să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat, unor 

persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea unor probleme 
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ale societăţii care afectează multe persoane. România este țara europeană cu cel mai mare număr de victime 

ale traficului de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt minore. Voluntarii 

ajută la prevenirea şi combaterea traficul de persoane din România prin campaniile în care își dedică timpul. 

       Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii pentru 

cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei adormi cu gândul 

că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute de cauze sociale care 

merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, victime ale violenţei domestice sau 

persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a 

acestor nedreptăţi.   

       Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte important 

să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, doar pentru 

că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel timp nu este şi 

pentru dezvoltarea ta personală. 

       Voluntariatul poate fi privit din două perspective: cea socială și psihologică. Cele două arii se întrepătrund, 

ele fiind într-o simbioză ce generează apariția beneficiilor pentru persoana implicată. 

       Aspectele sociale vizează acele părți care sunt legate, în primul rând, de individ și societate. Prin 

voluntariat se poate crește relația de intra-ajutorare dintre comunități, dar și tu ca individ contribui la 

schimbarea din jur pe care ne-o dorim cu toții. 

       În primul rând, pentru că ne reamintește ce înseamnă să fim ființe umane, și anume să punem nevoia altuia 

înaintea noastră, cu alte cuvinte ne învață ce este generozitatea. În al doilea rând, ne spune de un principiu 

fundamental al vieții și anume că suntem conectați, asemenea unei pânze de păianjen, fiecare gest mic pe care 

îl facem ducând la creșterea stării de bine a celor din jur. Și în al treilea rând, ne demonstrează că schimbarea 

sustenabilă începe din interiorul nostru, prin exemplul propriu, inspirându-i uneori și pe alții să ne urmeze. 

       Prin această activitate ne însușim noi abilități esențiale cum ar fi: să fim organizați, să ne gestionăm timpul, 

să ne exersăm calitățile de lider, să rezolvăm probleme, să muncim in echipă, să ne dezvoltăm gândirea creativă 

și nu în ultimul rând, să ne dezvoltăm capacitatea de comunicare interpersonală. 

       Un alt aspect esențial este legat de creșterea încrederii în sine. Cei din echipa ta te valorizează îți explorează 

capacitățile astfel încât să fii cel mai bun și să ai siguranța că ceea ce faci este minunat.  

       A fi voluntar presupune acumularea de cunoștințe esențiale în viitoarea ta carieră, cât și a cunoaște noi 

persoane care pot să-ți influențeze deciziile. Faptul că lucrezi cu profesioniștii dintr-un ONG te va ajuta să 

dobândești noi informații pe care, probabil, în cadrul facultății nu ai reușit să le afli. 

       Dezvoltarea personală și profesională, acestea vor conta extrem de mult în cadrul CV-ului tău fiindcă 

experiența acumulată în urma activității de voluntariat nu se compară cu nicio teorie, ea fiind pur și simplu 

practică prin care tu ca individ te dezvolți, stabilești relații și contribui la o lume mai bună, așa cum ne dorim 

cu toții să avem. 
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VOLUNTARIATUL 
 

 MATIUȚ MONICA-MIRELA 

Școala Gimnazială „DACIA” –  ORADEA 

 
 

       Voluntariatul este o activitate neplătită și are drept scop îmbogățirea spiritului civic și creșterea implicării 

în cadrul comunității. De regulă, o persoană care își dorește să fie voluntar va căuta locații sau asociații care 

îmbrățișează aceleași valori și militează pentru aceleași scopuri. Prin intermediul activităților de voluntariat, 

se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate atât în viața profesională, cât și în cea personală. Astfel, 

înveți să comunici mai bine și să lucrezi alături de alți oameni, să îți gestionezi timpul mai eficient, să planifici 

și să organizezi diferite activități, să înveți structura unei organizații și elemente de identitate organizațională. 

    Voluntariatul este unul dintre cele mai satisfăcătoare lucruri pe care le putem face, deoarece: 

• Câștigă încredere. Voluntariatul vă poate ajuta să câștigați încredere oferindu-vă șansa de a încerca ceva nou 

și de a vă construi un sentiment real de realizare. 

• Fă diferența. Voluntariatul poate avea un efect pozitiv real și valoros asupra oamenilor, comunităților și 

societății în general. 

• Faceți cunoștință cu oameni. Voluntariatul vă poate ajuta să întâlniți diferite tipuri de oameni și să vă faceți 

noi prieteni. 

• Faceți parte dintr-o comunitate. Voluntariatul te poate ajuta să te simți parte din ceva în afara prietenilor și 

familiei tale. 

• Învățați noi abilități. Voluntariatul te poate ajuta să înveți noi abilități, să câștigi experiență și uneori chiar 

calificări. 

• Asumă-ți o provocare. Prin voluntariat vă puteți provoca să încercați ceva diferit, să atingeți obiective 

personale, să vă exersați abilitățile și să descoperiți talente ascunse. 

• Distrează-te! Majoritatea voluntarilor se distrează de minune, indiferent de motivul pentru care o fac. 

 

        Oferindu-ne timpul pentru a susține o cauză care ne pasionează este ceva ce nu vom regreta niciodată. 

Aceasta ne va îmbogăți viața, ne va familiariza cu comunitatea și ne va conecta la oameni și idei care vor avea 

un impact pozitiv pentru tot restul vieții. Probabil cel mai frumos lucru specific activității de voluntariat este 

faptul că simți că poți face o diferență, poți schimba în bine anumite aspecte din viața unui om, a unui grup și 

în general, îți crește încrederea în sine, te simți mai sigur pe ceea ce poți face pentru cei din jur. În plus, devii 

mai conștient de anumite probleme sociale ale comunității și poți deveni ambasador al acelei cauze 

       Cele mai frumoase momente ale vieții sunt cele pe care le trăiești alături de oamenii pe care sufletul tău îi 

iubește! Poate că uneori sunt prea scurte, dar chiar dacă la un moment dat vine momentul să te desparți de cei 

cu care ai amintiri dragi ție și pe care i-ai ajutat, amintirile care îți rămân întipărite în minte și suflet nu vor 

putea fi șterse niciodată! Și până la urmă, asta este tot ceea ce contează: să iei cu ambele mâini șansele pe care 

viața ți le oferă și să îmbrățisezi puternic oamenii care îți apar în cale. Voluntariatul este un cerc de oameni 

care se țin de mână și care își transmit unul altuia emoții, competențe și lucruri frumoase!       . 

      Voluntariatul este activitatea prin care tu poți să faci diferența și să te dezvolți. Chiar dacă nu ești plătit 

realizezi că deși banii pot fi importanți, nu înseamnă totul în această viață! Iar seara când ajungi acasă ești cu 

zâmbetul pe față pentru că DA, ai putut să faci ceva bun pentru una sau mai multe persoane pe care poate nici 

nu le cunoșteai dar care pe parcurs ți-au devenit prieteni apropiați. 

 

„Prin puterea exemplului, și cel care primește binele, cândva îl va dărui la rândul lui altcuiva care are mare 

nevoie.” - Emilia, QUALITANCE 
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Importanța familiei în dezvoltarea empatiei la copiii preșcolari  

 

Prof. psiholog Pătru Mihaela  

C.J.R.A.E. Argeș 

Empatia este abilitatea de a recunoaște emoțiile altei persoane,  capacitatea unei persoane de a 

înțelege ce simt ceilalți și de ce simt astfel într-o anumită situație. Nu ne naștem cu empatie, însă putem  

învăța să fim empatici. 

 Empatia este o abilitate complexă care se învață și se dezvoltă pe parcursul copilariei și are un 

impact important  în adolecență și la vărsta adultă. În general, până la vârsta adultă, majoritatea persoanelor 

învață sa fie empatice, într-o proporție mai mică sau mai mare. În deprinderea empatiei, cel mai important 

rol  îl au părinții, dar și  alte figuri importante implicate în cresterea celor mici, cum ar fi  educatorii sau 

bunicii. Copiii învață  să răspundă  și sa fie empatici  în numeroase  contexte de-a lungul copilăriei iar 

părinții pot stimula învățarea empatiei prin exemplul propriu, prin jocuri, povesti, explicînd și având multă 

rabdare cu cei mici.  

  Empatia reprezintă una dintre dimensiunile semnificative ale inteligenţei emoţionale.  După S. 

Marcus (1997) aceasta este " un fenomen psihic de retrăire a stărilor, gândurilor şi acţiunilor celuilalt, 

dobândit prin transpunerea psihologică a eului într-un model obiectiv de comportament uman, permitând 

întelegerea modului în care celalalt interpretează lumea". 

 Empatia se construieşte pe deschiderea spre sentimentele celorlalţi, pe  abilitatea de a citi 

informaţiile primite pe cale nonverbală. Ipostazele sub care se prezintă empatia sunt sistematizate de  S. 

Marcus astfel:  

- fenomen psihic; 

- proces psihic;  

- produs psihic - concretizat în retrăirea emoţiilor, gândurilor, acţiunilor celorlalţi; 

- însuşire psihică - trasătură de personalitate, aptitudine a individului; 

- construct multidimensional de personalitate. ( Roco, 2004) 

 Ca dimensiune a inteligenţei emoţionale,  empatia se manifestă în special sub forma unei trasături de 

personalitate. Trasăturile definitorii ale stilului empatic de personalitate constau în capacitatea de transpunere 

în psihologia modelului extern (al altei persoane) sau de proiecţie atitudinal-afectivă îmbinată cu perceperea 

realităţii din perspectiva acestui model extern, ca şi cum ar fi cealaltă persoană.  

 Persoanele înalt empatice tind să acorde ajutor persoanelor care le înconjoară,  sunt generoase , 

altruiste,  bine adaptate social şi în general putin anxioase , au un comportament prosocial bine conturat. În 

cadrul relaţiilor interpersonale Goleman vorbeşte despre rolul expresivitaţii şi contagiunii emoţionale. 

Contagiunea emoţionala este o parte subtilă a unor schimburi care au loc în orice întâlnire. Noi transmitem şi 

ne însuşim dispoziţii, stări de la ceilalţi, schimbul emoţional fiind subtil şi în cea mai mare parte petrecându-

se la un nivel imperceptibil. Goleman a observat că atunci când doua persoane interacţionează,  direcţia 

dispoziţiei psihice se transferă de la persoana care este mult mai puternică în exprimarea sentimentelor la cea 

care este mai pasivă în acest sens. Între noi şi ceilalţi au loc permanente schimburi emoţionale, multe dintre 

ele de "emoţii subliminale" care se realizează la niveluri imperceptibile, dar influentând în mare măsură 

comportamentele partenerilor. Inteligenţa emoţională presupune controlul acestor schimbări imperceptibile şi 

subtile, adica abilităţi de recuplare a semnalelor dominant nonverbale. 

Afectivitatea reprezintă un aspect foarte important al vieţii psihice. Lipsa acesteia la copilul mic poate 

duce la grave carenţe sociale, de comportare şi integrare socială, de adaptare la viaţa colectivă. Procesele 

afective fac parte din categoria proceselor şi activităţilor reglatorii, care sustin energetic relaţiile complexe 

dintre om şi mediu (în special cel social), reflectând în forma trăirilor emoţionale, a sentimentelor, a 

dispoziţiilor, relaţiile dintre subiect şi mediu. 

Fragilitatea afectivă la copilul preşcolar se datorează imaturării sistemului nervos central ce are funcţia 

de acomodare şi de reflecţie. Afectivitatea, deşi fragilă,  capătă noi caracteristici, în sensul că preşcolarul se 

https://mamisicopilul.ro/bunicii-si-rolul-in-dezvoltarea-copiilor/
https://mamisicopilul.ro/jocul-in-dezvoltarea-copiilor/
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adaptează mai bine la un alt mediu decat cel familial, se integrează social. ,,Copilul nu rămâne indiferent faţă 

de ceilalţi oameni cu care coexistă sau cooperează. El are o anumită atitudine faţă de oameni, faţă de alte fiinţe, 

faţă de obiecte, determinată de specificul împrejurarilor de viaţă, de raporturile în care el se află cu acestea, 

raporturi care favorizează interesele şi trebuinţele lui,, (Golu, 2010).  

În preşcolaritate imitaţia devine din ce în ce mai pregnantă şi dezvoltă stări afective noi, iar treptat se 

constituie memoria afectivă. Copilul dezvoltă de asemenea capacitatea de a-şi stăpâni reacţiile şi, de exemplu, 

uneori când se loveşte, reuşeşte să nu plângă.  

Putem spune că dezvoltarea afectivă a copilului în perioadăa preșcolarității este dependentă de calitatea 

relaţiilor pe care copilul le stabileşte cu adulţii din mediul său, aceasta fiind o perioadă de maximă 

receptivitate emoţională. 
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VOLUNTARIATUL. O POARTĂ ÎNTRE INIMI 
 

                                                                               Prof. înv. preşc. Miercan Georgiana-Nicoleta 

                                                    Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Sfânta Marina” Câmpulung   

                                        

 

"Voluntariatul este activitatea desfășurată  din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură  financiară. " 

                De ce este important voluntariatul pentru  elevi? Implicându-se  într-o activitate de voluntariat pot 

rupe rutina activităților zilnice și a monotoniei  își pot construi mai târziu un CV atractiv astfel încât să poată  

raspunde la anunțurile de tipul: ‘‘angajăm persoană  sub 25 de ani cu 7 ani de experiența...’’. Iși  ajută  

comunitatea  în care să le  facă  placere să  traiască  încă  zeci de ani făcând ceva util cu preaplinul sufletesc  

specific varstei.Având timpul  liber bine organizat sunt   la adapost de tentații  ca drogurile, fumatul, etc , si au 

astfel  șansa să devină un adult mai responsabil  și implicit de a schimba în bine lumea din jurul său. Stând 

acasă cu siguranță nu își vor  găsi locul de muncă ideal.  

         Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi abilități 

în pas cu vremea. Iși pot  crea contacte care să îi  conducă la un post(serviciu)așa cum și-l doresc. Daca sunt 

afectați  de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că  au  un rol și un loc important în comunitate. Pot  

să își  formeze  deprinderi  și să își creez  contacte care sa îi  ajute să depașească stereotipurile și  prejudecățile 

și astfel să își gasească  un loc de muncă, care să îi  ajute să aibă un nivel de trai mai decent, mai multă  

încredere în propriile forțe.  

        Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil că mulţi dintre 

noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei 

nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare 

ne va face să înţelegem problemele cu care această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm 

rampele impracticabile, pe care până atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm 

atitudine în faţa acestor probleme.  Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin 

ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora 

dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii 

noastre.  

 Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să 

acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba 

şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate 

face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi 

aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat.  

 O curte a şcolii năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un loc sigur pentru 

copii, cu spaţiu de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi mobilizarea unor resurse de 

care comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am 

înţeles astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este 

nevoie de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de 

la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune.   

 O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale 

– sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre 

o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau 

în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa.  

 Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a 

voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un 

efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul a devenit modul 

în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor meserie. Fără a dori să 

impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori îi lipseşte latura practică, 

aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea în activităţi de 

voluntariat.  
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 Voluntariatul  se naște în inima  fiecăruia nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate și 

mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce și sub aspectele cele mai 

pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața tuturor, mai  ales pe plan profesional.  
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Promovarea sensibilităţii culturale într-o comunitate multietnică  

Prof. Coza Emilia 

Scoala Gimnazială Remetea Chioarului, Maramureş 

 

O comunitate este mai mult decât o aşezare umană, o colecţie de case ori o sumă a unor indivizi. O 

comunitate este un sistem socio-cultural cu o viaţă proprie, ce transcede vieţile locuitorilor săi. E, mai degrabă, 

un organism complex care trăieşte şi funcţionează, chiar dacă membrii săi umani vin şi pleaca, se nasc şi mor. 

E un cumul de comportamente învăţate, de idei şi aşteptări, de credinţe şi principii. Deşi, din punct de vedere 

lexical termenul “comunitate” cuprinde în structura sa cuvântul “unitate”, cercetările sociologilor arată ca o 

comunitate nu e aproape niciodată o uniune armonioasă. E plină de lupte, conflicte bazate pe diferenţa de sex, 

religie, etnicitate, acces la resurse, clasă socială, nivel de educaţie, venit, limbă, capital şi mulţi alţi factori. 

Orice comunitate îşi are slăbiciunile şi punctele ei forte, vulnerabilităţile şi oportunităţile ei, oameni care îi dau 

suflet, împrumutând din energia lor şi cei care o sabotează permanent, verificându-i mereu limitele. Pentru a 

promova schimbarea într-o comunitate trebuie reunite toate aceste grupări, valorificate interesele comune şi 

creat spiritul de echipă pentru a se lua decizii comune.  A crea schimbarea într-o comunitate e un pas uriaş care 

se poate realiza în timp prin eforturile conjugate a mai mulţi factori.  

Comuna Remetea Chioarului este o comunitate complexă, un mediu intercultural în care coabitează 

români, maghiari şi romi. Pornind de la ideea că puterea şi valoarea unei comunităţi stă în copiii pe care şi-i 

creşte, Asociatia Profesională Neguvernamentală de Asistenţă Socială Assoc, în parteneriat cu Primăria şi 

Scoala Remetea Chioarului au decis prin implementarea proiectului POCU “Scoala Comunităţii Remetea 

Chioarului” să îşi asume transformarea şcolii într-o resursă a întregii comunităţi.  Indiferent de forma lor, toate 

activităţile au ca scop deschiderea şi colaborarea  între membrii comunităţii rome, maghiare şi române, 

facilitând dialogul şi comunicarea între părinţii copiilor din aceste comunităţi.  Aşadar, prin fiecare acţiune se 

urmăreşte a se face un pas spre evitarea segregării de orice formă sau a discriminării. Proiectul nu vine doar în 

sprijinul minorităţii, ci şi a populaţiei majoritare pentru a evita transferul acestor copii înspre alte unităţi şcolare 

(“White flight”) 

Aici, in comunitatea Remetea Chioarului, coabitează, ca în orice şcoala, elevi talentaţi, elevi cu cerinte 

educaţionale speciale, copii pasionaţi ori greu adaptabili, elevi de etnie româna, maghiară sau romă, elevi de 

confesiuni religioase diferite, spirite diverse. Ceea ce îşi propune acest proiect, dincolo de “indicatorii” asumaţi 

prin documente specific, e să creeze relaţii sociale sănătoase, echilibrate, şi să încerce, măcar, sa reducă prin 

activităti specifice diferitele forme de segregare care vor fi identificate în şcoală.  Cadre didactice, psihologi şi 

asistenţi sociali vor face o echipa care îşi propune să creeze abilităţi de comunicare, de gândire, sociale, 

emoţionale şi practice. O comunitate trăieşte şi respiră prin şcoala ei, prin copiii pe care şi-I creşte. Iar viitorul 

unei comunitaţi se leaga indestructibil de modul în care se face educaţie, căci şcoala şi comunitatea nu sunt 

două luni separate, iar o scoală care nu e mândria comunitaţii, devine o şcoală usor de abandonat.   

Cercetările sociologice şi cunoaşterea firească a felului în care evolueaza comunităţile interetnice au 

demonstrat de-a lungul timpului că simpla aducere împreună sau coabitare a oamenilor din diferite culturi nu 

duce neapărat la o cunoaştere reciprocă sau la o acceptare firească a “celuilalt”. Din contra, dacă nu sunt 

gestionate adecvat aceste coabitări duc la menţinerea stereotipurilor existente, ba chiar la dezvoltarea altora 

noi.  

De aceea, activitatile de desegregare şi nediscriminare din cadrul proiectului vor să constientizeze copiii, 

părinţii, dascălii, administraţia locală şi oamenii locului că o şcoala a comunitaţii e un spaţiu al parteneriatelor. 

Că acolo unde oamenii s-au născut pe aceeaşi bucata de pământ, fie ei oricât de diferiţi, trebuie să împartă un 

destin comun, să trăiasca, să înveţe şi să-şi creeze viitorul împreună. Că trebuie să devenim sensibili 

intercultural, să cultivăm copiilor respectul pentru culturi diferite, dar şi responsabilitatea şi respectul faţa de 

cei alături de care locuim.  De aceea, interetnicii au datoria de a-şi păstra valorile autentice, de a schimba în 

bine destine şi mentalitaţi şi de a nu-şi abandona scoala din satul natal, lăsând-o unei etnii sau alteia. 
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Nu pornim în demersul nostru de la prezumţia falsă că populaţia minoritară e discriminată sau segregată. 

Trăim într-o lume în care promovarea şi supralicitarea ideii de minoritate începe să aibe efecte inverse, de atac 

la adresa majorităţii. De aceea, principiul care trebuie să guverneze orice acţiune de reducere a segregării sau 

discriminării e cel al interculturalităţii.  

 Perspectiva interculturală ne cere în primul rând să recunoaştem că realitatea este plurală, complexă şi 

dinamică şi că interacţiunea este parte integrantă a tuturor vieţilor şi culturilor.  

Într-o astfel de perspectivă fiecare om are posibilitatea de a „experimenta” alte culturi şi de a folosi această 

experienţă în cadrul propriei culturi sau propriului mediu de viaţă. Interculturalitatea implică deschidere, 

curiozitate şi empatie faţă de oamenii din alte culturi şi folosirea cunoaşterii şi sensibilizării dobândite pentru 

a evalua propriile modele de percepţie, gândire, sentimente şi comportamente pentru a ajunge la o mai bună 

autocunoaştere şi autoînţelegere 

 Acţiuni dispersate ale unora sau altora nu vor reu şi niciodata să schimbe viitorul unei comunităţi sau să 

implementeze o viziune multi sau interculturală. Copiii au nevoi specifice, potenţiale diferite şi au nevoie de 

oportunităţi cât mai diverse. Atunci când fac parte din medii culturale diferite și coabitează sau participă la un 

schimb de învățare, elevii au ocazia de a se dezvolta personal. Prin acest schimb, are loc învăţarea 

interculturală, care vizează:  

• aprofundarea înțelegerii și a respectării altor culturi;  

• oferirea oportunităţilor necesare pentru ca oamenii să învețe mai multe despre propria lor cultură, să își 

aprofundeze rădăcinile culturale și să-și reafirme identitatea;  

• creșterea gradului de conștientizare cu privire la necesitatea unei cooperări între culturi/ etnii 

Pentru a dezvolta competențe interculturale, deschidere spre dialog, curiozitate, capacitate crescută la toleranţa 

multietnica, e nevoie de mai mulţi paşi. Primul pas este cunoașterea și înțelegerea identitătii culturale; mai 

exact, aceasta reprezintă capacitatea de a înțelege cum propria cultură îţi influenţează comportamentul, 

identitatea și punctul de vedere. Dupa ce eşti conștient de sine poţi înțelege lumea din alte perspective culturale 

sau globale.   

Astfel, elevii trebuie să cunoască, să înţeleaga şi să preţuiasca obiceiurile şi comportamentelor sociale ale 

grupului cultural din care fac parte pentru a putea accepta, înţelege si valoriza comportamente şi obiceiuri 

diferite. Această bază socio-culturală aduce flexibilitate, adaptabilitate, empatie și o perspectivă etnorelativă. 

Rezultatele externe vor fi o comunicare și un comportament eficace și adecvat din perspectiva altor grupuri 

culturale. Astfel se trece de la o competentă monoculturală la una interculturală.  

Modelul dezvoltării sensibilităţii interculturale a fost creat de Bennett (1986, 1993) pentru a explica modul în 

care oamenii interpretează diferenţele culturale. Prezumpția de bază a modelului este că pe măsură ce modul 

în care o persoană experimentează diferenţele culturale devine mai complex şi mai sofisticat, competenţa 

interculturală a persoanei se dezvoltă. Astfel acest model al dezvoltării interculturale e, de fapt, un model al 

schimbării de viziune asupra lumii, o schimbare de atitudini şi comportamente care se realizeaza treptat, în 6 

stadii.  

Primele 3 dintre ele sunt etnocentrice (negarea, apărarea şi minimizarea), iar ultimele trei sunt etnorelative 

(acceptarea, adaptarea şi integrarea).  

Intelegerea 
identitatii culturale

•Cunoasterea 
propriei culturi

•Identitatea socio-
lingvistica

Toleranta fata de 
diversitate

•Comportament 
flexibil

•Curiozitate

Sensibilitate 
interculturala

•Empatie

•Competenta 
interculturala
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Stadiile etnocentrice (primele 3) Stadiile etnorelative (ultimele 3) 

- viziunea propriei culturi e centrul realităţii 

- diferenţa culturală nu e experimentată 

- propria cultură e considerată superioară 

- Celălalt = străinul, imigrantul, el, 

- se sesizează diferenţe între culturi 

- se accepta ca pot exista şi “alţii” şi pot avea 

drepturi 

- propria viziune este extinsă, se inţelege 

perspectiva celuilalt fără a renunţa la propria 

cultură 

- se încearca integrarea la nivel cultural într-un tot 

unitar şi coherent 

 Activităţile propuse se încadreaza în 3 categorii: 

1: Identificarea tuturor formelor de discriminare de la nivelul Scolilor şi medierea conflictelor 

2. Creşterea gradului de responsabilizare a elevilor vulnerabili si responsabilizarea lor 

3.  Promovarea învăţării interculturale şi combaterea prejudecăților şi stereotipurilor. 

Pentru a atinge aceste obiective s-au propus şi derulat activităţi precum: 

1.  Activitati de cunoaştere şi informare privind drepturile omului, fenomenul discriminarii sau segregării pe 

diferite motive, cunoaşterea unor aspecte legislative privind drepturile omului, recunoaşterea fenomenului 

de către elevi. Realizarea de materiale informative (broşuri, pliante) 

2. Identificarea formelor de segregare/ discriminare de catre experţi prin intermediul intervenţiilor psiho-

sociale realizate (consiliere individuală, şedinte de parenting, evaluare psiho-socială etc) 

3. Intervenţii de mediere a conflictelor de către cadre didactice şi psihologi 

4. Implicarea elevilor aparţinând grupurilor vulnerabile în activitatile extraşcolare de tip “Scoala dupa şcoală”, 

implicarea în acţiuni de voluntariat şi responsabilizare social 

5. Monitorizarea periodică a frecvenţei la şcoală, colaborarea experţilor cu mediatorul şcolar pentru 

încurajarea finalizării studiilor (consiliere individuala) şi înscrierea la licee sau scoli profesionale 

6. Iniţierea sau participarea la concursuri/ proiecte educative de promovare a diversitaţii culturale, dar şi a 

identităţii naţionale 

- concursuri de fotografii/ postere/ afise 

- ateliere de creaţie literară sau artistică 

7. Aplicarea de chestionare pentru testarea competentelor interculturale şi promovarea abilităţilor/ 

competentelor de dialog intercultural pentru conştientizarea propriului grad de toleranţă interculturală 

8. Derularea de workshopuri, ateliere cu activităţi ce promovează incluziunea (cunoaşterea istoriei şi 

obiceiurilor) 

9. Întâlniri cu părinţii copiilor din scolile segregate pentru a evita fenomenul de white- flight (trimiterea 

copiilor la alte şcoli) 

10. Organizarea și susținerea unor serbări/campanii care să vizeze şi educaţia interculturală şi desegregarea 

şcolară 
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Elevii comunităţilor au nevoie de activitati sistematice de promovare a diversitaţii şi de creştere a 

sensibilităţii interculturale către stadiile etnorelative, fie ca fac parte din populaţia majoritară sau din cea 

minoritară. Stereotipurile şi prejudecăţile personale şi moştenite din familie afecteză buna coabitare in 

mediul scolar şi social în mai multe feluri. În primul rând, se creează o prapastie între membrii 

comunităţilor diferite, care afectează calitatea interacţiunii, generând reacţii automate de respingere şi 

generarea unor judecăţi de valoare fără o bază solidă.  
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The use of educational platforms in face-to-face education – can they be used  

in volunteering projects? 

Iudit-Alexandra Moise 

Colegiul Naţional Pedagogic “Constantin Brătescu” 

At the beginning of the pandemic, when all classes moved on-line, teachers had to re-invent themselves, and 

one of the steps they took was searching for interactive on-line educational platforms. Many educational 

projects had to continue on-line.  Taking part in volunteering projects was one of the toughest things to do, 

given the fact that we had to keep our social distance. The time is now approaching when students might get 

back to school and one of the questions that come up is to what extent will both students and teachers benefit 

from all these online activities and life-lessons once school starts in the traditional way. Will we simply go 

back to the way things used to be before the pandemic? Or are we going to keep the good aspects of this entire 

situation? 

The right way to approach the problem seems to be taking into consideration a blended type of schooling, in 

which traditional activities alternate with on-line ones. There are a lot of activities which can be used in the 

classroom: in a foreign language class, for example, students have the possibility to listen to authentic materials 

so as to develop their listening comprehension skills. The easiest way to do this is by simply searching for 

materials on Youtube; the site offers a wide variety of resources, both general and specific. As teachers of 

English, we can for example, search for authentic videos of students taking various language exams and use 

them as models in class. This is a good way of preparing pupils of all levels and does not require a lot of 

technology. We may just as well use our phones in case we do not have other gadgets available at the moment. 

Educational platforms such as Kahoot and Quizziz offer a lot of interactive games and quizzes which students 

can either play at their own pace or which might be instructor-paced. An easy way to do this is by having 

students use their own mobile phones for this particular activity which is not only engaging and stimulating 

but also a good way in which teachers can check to what extent students have internalized certain grammatical 

or vocabulary items. We could ask students to volunteer in order to come up with new on-line interactive 

activities during classes. In this way, we would not only activate them and generate their interest in the lesson 

but this would be a good form of interaction and communication with their peers: exchanging ideas, expressing 

their opinions, identifying advantages and maybe even drawbacks, providing feedback. 

What about the educational platforms we have used for the past months? Let’s take Google Classroom, for 

example. At a first thought, it might look as if they will no longer be of use once schools reopen for all their 

students. However, why not ask students to keep posting their assignments on classroom instead of simply 

handing in their homework in class? Another way in which it might prove useful would be through the use of 

tests delivered using Google forms. Students could be announced that they would need their phones for the 

respective activity to make sure they have their devices with them. Google Meet could also be used in 

volunteering, for example. Whenever physical presence is not compulsory, we could use this app to help people 

communicate. How about starting a storytelling volunteering campaign in which older students read stories to 

younger members of the audience? This could be done either in their native language or in a foreign language. 

Extracurricular activities such as a reading or a debate club also take place on-line, through Google Meet or 

any other similar video apps. 

Having students send actual e-mails to one another or to the teacher could also be used in order to integrate 

several skills; using technology and communicating in a foreign language are skills that students will definitely 

find useful in real life not only at the present moment but in the future as well. Students should receive a given 

topic and be told to follow a certain structure so that they do not just send random e-mails, of course, but 
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consider the given tasks. This could actually take place during the class, as part of their final evaluation or just 

a form of checking out their understanding up to a certain point. 

In conclusion, as the saying goes, “every cloud has a silver lining” and the silver lining in this case could be 

the fact that, once we go back to class, we will manage to integrate all the new skills we have learnt during the 

pandemic and use them so as to make lessons both stimulating and informative. Last but not least, those of us 

who have managed to master these platforms, either teachers or students, should volunteer to help those who 

are struggling in this area so that, little by little, we can contribute having a more digitally-skilled society. 
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Adaptarea la grădiniță a copiilor proveniți din familii  dezorganizate 

 
                                                                                               Prof. Cătălina Butoi 

                                                                                         Școala Gimnazială Coșoveni,Dolj 

 

 

ANAMNEZA 

DATE DESPRE FAMILIE:  

      Copilul analizat aparţine unei  familii  - cu 2 copii de vârste mici (4-8 ani) - în cadrul căreia predomină un 

climat ostil, o stare permanentă de dezordine şi nesiguranţă, iar relaţiile comunicative sunt minime. 

 Din punct de vedere al  bazei materiale se situează la nivelul de jos al societăţii, părinţii fiind total 

dezinteresaţi de activitatea şcolară a celor doi copii.  

PREZENTARE: 

 Copilul T.P.. provine dintr-o familie modesta din punct de vedere material, fiind al doilea copil şi 

având doar o soră cu trei ani mai mare.   

 Este bine dezvoltat din punct de vedere fizic,este  energic şi rezistent la îmbolnăviri, neavând probleme în 

privinţa bolilor contagioase care se contactează cu uşurinţă şi creează probleme altor copii. 

       Din analiza comportamentului am constatat că are unele ieşiri în colectivitate greu de explicat, pentru 

început: aruncă jucăriile, are momente în care loveşte pe alţii, se bate cu ceilalţi şi apoi plânge din senin, 

acuzând că alţii sunt vinovaţi de aceste lucruri.  

Nu stabileşte relaţii durabile cu alţi copii din grupă, oscilând între o prietenie sau alta, în funcţie de 

interesul pentru o jucărie sau pentru dulciuri. 

Totodată, caută motive să atragă atenţia prin agresiune, plâns nemotivat, pâră. 

Se observă din activităţile desfăşurate că este bine dezvoltat din punct de vedere intelectual,lucru ce 

se manifestă prin rezolvarea în limite normale de timp a sarcinilor de lucru şi nu rămâne  în urma colectivului 

de copii.  

Preferă activităţile individuale, munca pe caiete, pe fişe,este retras şi refuză să comunice în activităţile 

frontale din cauza unor deficienţe de vorbire. 

Dacă e solicitat se ascunde, evită sarcinile de lucru care îl vizează, lăsând pe alţii să le rezolve.  

Are un ritm bun de lucru, dar rezolvă temele superficial, fără să se implice cu responsabilitate în 

activitatea desfăşurată cu grupa. 

De la  părinţi am aflat că şi acasă are uneori momente de izbucniri  violente,  sau plâns fără motiv.  

O altă observaţie ar fi faptul că nu-şi poate concentra atenţia pe timp îndelungat în cadrul activităţilor, 

este  neliniştit, nu poate sta prea mult timp într-un loc, îşi schimbă des activitatea fără un motiv anume. 

 Explicaţiile mamei au fost că ea personal nu are  timp să se ocupe de cei doi copii fiind tot timpul 

ocupată cu alte treburi.  

În acelaşi timp, ea consideră că are activităţi suficiente la grădiniţă şi este suficient ca educatoarea să-

i acorde atenţie. 

Tatăl motivează că lucrează mereu cu program prelungit şi nu are nici el timp pentru a se ocupa de 

copil. 

 În urma celor constatate, am încercat să identific cauzele care au generat acest comportament şi să 

stabilesc un plan de intervenţie pentru corectarea acestuia. 

 

PLAN DE INTERVENŢIE 

IPOTEZE: 

1. Lipsa afecţiunii din partea părinţilor poate determina modificări ale comportamentului, ale evoluţiei 

intelectuale şi a personalităţii copilului. 

2. Comunicarea scăzută  în cadrul familiei determină copilul să se considere neglijat, fapt care a condus 

la devieri de comportament. 
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OBIECTIVE PE TERMEN SCURT: 

- descoperirea cauzelor ce au condus la comportamente nedorite; 

- analiza situaţiilor care au influenţat comportamentul copilului; 

- analiza relaţiilor copilului cu persoanele adulte din familie; 

- observarea copilului în scopul identificării punctelor slabe şi a celor forte a personalităţii sale; 

- discutarea cu părinţii despre acordarea sprijinului necesar; 

OBIECTIVE PE TERMEN LUNG: 

- descoperirea intereselor şi aptitudinilor copilului în scopul atragerii acestuia în activităţi menite să 

sprijine formarea unei personalităţi armonioase; 

- convingerea copilului că aceste comportamente sunt nedorite şi că trebuie înlăturate; 

- sprijinirea copilului în sensul autocontrolului, a stăpânirii de sine şi a renunţării la anumite manifestări 

nepotrivite; 

- încurajarea copilului pentru a se comporta corect în cadrul grupului şi pentru formarea unei imagini 

de sine corecte; 

STRATEGII DE INTERVENŢIE: 

- să i se acorde mai mult timp din partea părinţilor . 

-  să se comunice cu el cât mai mult posibil; 

- să i se explice  că este important tot ce face şi să fie apreciat pozitiv de câte ori realizează o lucrare . 

- să se explice clar cerinţele pe care le impun activităţile în cadrul grupului, regulile care trebuie 

respectate; 

- să fie sprijinit copilul în corectarea comportamentelor nedorite; 

CAUZE: 

Constatând că T.P. este un copil care manifestă hiperactivitate  dar are şi probleme de concentrare a 

atenţiei, am încercat să descopăr cauzele care au condus la acest mod de comportare în colectiv. 

L-am observat şi am notat datele în caietul de observaţii, pentru a putea stabili obiective educaţionale 

şi strategii de intervenţie în funcţie de acestea. Am ajuns la concluzia că, părinţii nu se ocupă deloc de el şi nici 

de sora lui care este în clasa a-II-a. 

 Comunicarea scăzută dintre membrii familiei, mai ales dintre părinţi şi copil se pare că a dus la o 

necesitate din partea acestuia de a fi în atenţia celor din jur.  

În acest fel se pot explica agresiunile asupra unor colegi din grupă, izbucnirile în plâns fără motiv, cu 

scopul de a atrage atenţia persoanelor din jurul său.  

Aceste manifestări pot fi consecinţa unei nevoi de afecţiune, în condiţiile în care acasă nu o primeşte 

din partea mamei sau altor membri ai familiei.  

Atunci când a simţit că nu i se acordă atenţie, nimeni nu este interesat de ceea ce-şi doreşte, copilul a 

început să se manifeste prin  acte de violenţă faţă de alţii, pentru a atrage  atenţia asupra sa.  

ACTIVITĂŢI MENITE SĂ SPRIJINE COPILUL: 

  Pentru început, am căutat să discut cu părinţii, în încercarea de a-i convinge că este bine săse implice 

mai mult în activitatea copilului.  

Aceştia au motivat că  s-a comportat mereu la fel şi nu are nevoie de nici un ajutor special deoarece 

aceste manifestări vin din egoism. 

În cadrul discuţiilor  le-am propus să încerce să petreacă mai mult timp cu el alături de sora sa,şi seara 

ar fi necesar să i se acorde  atenţie din partea familiei.  

Am  organizat unele drumeţii cu întreaga grupă la care am invitat şi unii părinţi  şi  cu aceste ocazii, 

am scos în evidenţă modul cum trebuie să ne comportăm cu propriii copii, să le acordăm atenţie. 

Am mai organizat şi vizite la domiciliul familiei, pentru a vedea cum se comportă ceilalţi membri cu 

copilul. Am mai mers în plimbări cu toţi copiii din grupă în parc şi am invitat pe mama copilului care nu a 

participat niciodată 

Am discutat şi cu învăţătoarea surorii lui P. care mi-a confirmat spusele copilului: „P. se descurcă mult 

mai greu” 
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În  aceste situaţii, am discutat cu mama copiilor şi am constatat că ea însă;i are devieri de 

comportament, iar tatăl nu a putut fi contactat. 

Am luat legătura cu psihologul şcolii şi am întocmit un plan de acţiune cu aceşti copii. 

 La grădiniţă i se acordă atenţie din partea tuturor, este sprijinit în activităţi atât de educatoare cât şi de 

alţi copii din grupă, este apreciat  atunci când realizează sarcinile de lucru. 

În zilele când are ore mai puţine, vine şi sora lui la grădiniţă,participă la activităţile noastre şi atunci 

se vede surâsul şi mulţumirea pe fetele lor. 

Pe de altă parte, la grădiniţă, am căutat să proiectez activităţi la care să îl atrag şi totodată să-l solicit 

pe T.P. pentru a-i arăta că noi, educatoarele şi copiii suntem alături de eL şi-i  sprijinim eforturile. 

Am scos în evidenţă toate realizările, am lăudat acţiunile cu caracter pozitiv la care a participat T.P.. 

de câte ori am avut ocazia, am arătat ce bine este să fim prieteni, să ne ajutăm, să realizăm lucruri împreună.  

Am pus accent pe faptul că este bine să avem prieteni, să discutăm cu ei, să ne sfătuim împreună cu 

aceştia de câte ori simţim nevoia de ajutor. 

În cadrul activităţilor didactice, i-am acordat mai multă atenţie acestui copil, deoarece doream să-l ajut 

să-şi corecteze comportamentul greşit şi să –l sprijin în formarea unei imagini de sine corecte.  

Cu ocazia concursurilor desfăşurate în grupă, am evidenţiat calităţile pozitive ale copilulu arătând care 

sunt acestea: i-a ajutat pe colegi la rezolvarea sarcinilor, a dovedit că este un bun prieten, a realizat o lucrare 

atractivă, fapt pentru care a fost premiat.  

Copiii au fost sfătuiţi să-l încurajeze chiar dacă nu reuşeşte să realizeze totdeauna lucrări foarte bune, 

să-l sprijine în eforturile lui,  să-i acorde atenţie  şi afecţiune. 

Deoarece  tot timpul dădea dovadă de energie, am căutat să-i pregătesc sarcini suplimentare, dar uşoare 

totodată, ca să poată fi util şi să nu deranjeze grupa. 

În legătură cu deficitul de atenţie, am  apelat la un psihologul şcolii care este în măsură să-i ajute, să 

le prescrie un program de terapie în acest sens. 

 

CONCLUZII 

Prin intermediul activităţilor desfăşurate în grădiniţă, copilul şi-a modificat o parte din comportament, 

încercând să se manifeste astfel încât să placă  şi altora din jurul său. 

Când  avea o temă grea, cerea ajutorul dacă nu reuşea să o rezolve; a căpătat încredere în forţele proprii, 

şi a încercat să lucreze mai mult în domeniul în care i s-a spus că are înclinaţii, că este talentat. 

Pe parcurs, cu ajutorul educatoarelor şi a celorlalţi copii, T.P. a reuşit să se integreze în  colectiv, să –

şi facă prieteni şi să se sprijine pe atunci când a fost nevoie. 

Chiar dacă părinţii nu şi-au schimbat prea mult comportamentul faţă de acest copil, noi am încercat, 

atât cât ne-a stat în putere, să sprijinim încercările sale şi să-i arătăm că este bine să se comporte aşa cum l-am 

învăţat. 
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Collocation in English Teaching and Learning 
 

Prof. Coandă Elena Loredana 

Școala Gimnazială ”Nicolae Bălcescu”, Craiova 

 

The purpose of learning a word is to put it in actual use. It is far from being enough to know just the 

meaning of a word, for we have to take into consideration the immediate context in which a word is used, ie. 

the words preceding and following the word in question. Both the grammatical and lexical patterns are critical 

to the identification of a word in a certain sense. This paper is devoted to the elaboration on the concept of 

collocation, the importance of collocation and how to learn collocation.  

For an intermediate learner of a foreign or second language, vocabulary has always been a bottleneck 

impeding his progress. At this stage, the traditional way of memorizing the meaning and pronunciation of a 

new word is far from meeting the need of the learner. With the expansion of the size of vocabulary, many 

problems arise concerning the proper use of a word in context, among which is collocation. However, students 

of English are more concerned about how to expand their vocabulary, that is, to increase the number of words 

they can remember. They pay no attention to or ignore the depth of their understanding of the word. How to 

deepen the understanding of the word is a problem facing them. Collocation is one of the most important 

aspects of knowing a word. That is to say, in order to deepen the understanding of a word, students of English 

must know its collocation. 

The idea of collocation was first out forward by J. R. Firth in 1957. Although the word is used widely, 

people’s opinions are divided when it comes to the meaning of collocation. Robins (2000, p.64) argues that 

collocation is “the habitual association of a word in a language with other particular words in sentences.” 

Robins’ understanding of collocation agrees with Firth’s and Halliday and Hasan’s. In Cohesion in English, 

Halliday and Hasan (2001, p.317) argue that collocation, a means of cohesion, is “the co-occurrence of lexical 

items that are in some way or other typically associated with one another, because they tend to occur in similar 

environments.” For example, the word doctor implies such words as nurse, medicine, symptom, hospital, etc. 

The night is closely related with darkness. Collocation, in this sense, is overlapped with the so-called semantic 

field. Words occurring in collocation or in the same semantic field exist as a group fit in a given situation. But 

the presence of one word does not necessarily lead to the occurrence of others in the group. 

A distinction is often made between colligation and collocation. F. de Saussure (2001, P.121) called 

“relations based on linear character of languages” or “(c) ombinations based on sequentiality” syntagmatic 

relations. These relations are then specified as colligation, the grammatical patterns concerning certain head 

words, like “V to do, V doing and V that”, and collocation, the regular company that a word keeps (Nation 

2004, p.32), such as strong wind and heavy rain. We can see that collocation is the habitual co-occurrence of 

certain words in a certain grammatical pattern—colligation. In other words, colligation concerns the 

grammatical patterns required by certain words or types of words while collocation focuses on lexical items 

repeatedly co-occurring in company in the frame of certain grammatical patterns. For example, the verb enjoy 

can be used in “V+ Doing” and “V + Noun” patterns. The selection of verbs and nouns in these two patterns 

are not at random. We can say enjoy a diner, enjoy a good income and enjoy one’s life, etc. but not * enjoy 

death, and *enjoy crime. In this distinction, the meaning of collocation is in a certain sense identical to Nation’s 

definition of collocation. Nation (2004, P.32) regards collocation as “words that often occur together” or the 

company a word keeps. In corpus linguistics and computational linguistics, collocation defines a sequence of 

words or terms that co-occur more often than would be expected by chance. Being sub-type of phraseme, 

collocation is also a term in phraseology. A good case in point of a phraseological collocation is the expression 

strong tea. While the same meaning could be conveyed by the roughly equivalent *powerful tea, this 

expression is considered not idiomatic or even incorrect by English speakers. By contrast, the corresponding 

expression for computer, powerful computer is preferred over *strong computer. 

Obviously, collocation is a kind of syntagmatic relation, but not all syntagmatic relations are called 

collocation. In order to better understand collocation, we have to make a distinction on the one hand between 

free combinations and collocation and on the other between collocation and idiom. Free combinations refer to 

http://en.wikipedia.org/wiki/Corpus_linguistics
http://en.wikipedia.org/wiki/Terminology
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence
http://en.wikipedia.org/wiki/Co-occurrence
http://en.wikipedia.org/wiki/Phraseme#Collocations
http://en.wikipedia.org/wiki/Phraseme#Collocations
http://en.wikipedia.org/wiki/Phraseology
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the temporarily-made phrases based on certain grammatical rules to express certain ideas. For example, buy a 

book where buy can be replaced by sell, select, etc. and book by ticket, pen, etc. is a free combination. The 

combination is grammatically acceptable and semantically clear. The combination of buy and book is 

accidental depending on the meaning the speaker wants to express. That is, there is very weak or actually no 

obvious mutual restriction and mutual expectation between the two words buy and book. 

The other distinction between collocation and idiom should be clarified. Idioms are fixed expressions 

with frozen meanings, thus fixed collocations, whereas collocations are mostly compositional in that the 

meaning can be calculated by putting the meanings of its component words together. Just as Sinclair (1991, 

p.110) says, “The principle of idiom is that a language user has available to him or her a large number of semi-

pre-structured phrases that constitute single choices, even though they might appear to be analyzable into 

segments.” An example of an idiom is of course, which operates effectively as a single word like “anyway” or 

“somehow”.  

Collocation is an important aspect in vocabulary acquisition. Free combinations are easy to acquire 

because they come from the structure of extra-linguistic reality such as dark night and blue sky, etc. They are 

“manifestly related to the referential and substantial meaning of the words concerned” (Robins 2000, p.56). 

However, there are no motivations for most collocations. The same conceptual meaning can be realized by 

different words, so people talk of a powerful motorcar, but of strong coffee; and of rancid butter, but of addled 

egg. This inexplicability of collocation calls for more attention of both teachers and learners of English. For a 

teacher of English, collocation should be an indispensable part of vocabulary teaching; idiomatic collocations 

of a new word should be given to the students. As a learner of English, it is necessary for him to realize the 

importance of collocation in word acquisition and pay more attention to the proper use of collocation. 

Richard (1985, p.183) summarizes what is meant by mastering a word: 1) knowing the frequency of 

the word in oral and written language; 2) knowing the grammatical patterns of the word; 3) knowing its 

associated network with other words. Among these three criteria, the latter two have something to do with our 

discussion. Among these three criteria, 2) is about colligation and 3) collocation. It is difficult or impossible 

in most cases to have such a thorough knowledge of a word. But these criteria are important in that they point 

out the importance of deepening the understanding of a word. So far as collocation is concerned, its importance 

in English teaching and learning is manifested in the following aspects. 

Collocation is a universal linguistic phenomenon. Words are always used together. They always 

present themselves in collocation. It is no exaggeration to say that none of the natural languages is free of 

collocation. In fact, “words seldom occur in isolation” (Wallace 1982, p.30). Collocation is not only a 

necessary element of language but also an outstanding feature that makes language specific and correct. 

Therefore, to learn English well learners should attach much importance to collocation. Wallace (1982, p.27) 

in Teaching Vocabulary emphasizes that to know a word in a target language “may mean the ability to use it 

with the words it correctly goes with, i.e. in the correct collocation....” Indeed, among many items of a word 

listed in dictionaries, the usage containing collocation information is very valuable and helpful. The aim of 

learning a new word is to put it in practical use and to make sentences. It is explicitly suggested in the 

introduction of Oxford Collocations Dictionary for Students of English (2003, p.vii) that “for the student, 

choosing the right collocation will make his speech and writing sound much more natural, more native-

speaker-like, even when basic intelligibility does not seem to be at issue”. There is a big difference between 

writing and speaking in English and writing and speaking in good English. The difference is to a great extent 

decided by the knowledge of and command of collocations. In a sense, the publication of the specialized 

dictionary itself clearly demonstrates the importance of collocation in English learning. To conclude, to use 

good (idiomatic) English, learners of English must learn collocation. 

Collocation also provides a good way to memorize new words. Taylor is quoted by Nation (2004, 

p.38) when giving the reasons for studying words in collocation, “words which are naturally associated in 

context are learnt more easily than those not so associated; vocabulary is best learned in context; context alone 

is insufficient without deliberate association....” The context and the deliberate association including 

collocations provide connections that help learners to deeply understand a word’s meaning and furthermore to 

add it to his or her current vocabulary. While giving a clue to memorize new words the method to learn words 
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by collocations also instructs learners to use right words in right time and place. In contrast, without any 

awareness of collocation, learners will make up something not native or even unacceptable. Chinese learners 

of English, who want to express “达到目的”in English, may find out words which respectively mean “达到

”and “目的”and combine them into expressions like *reach/ arrive... aim/ purpose/ object. Some very funny 

Chinglish expressions such as *talk love (谈恋爱), *find an object (找对象), *eat medicine (吃药), *pay time 

(花时间)are just coined in this way. 

Most English words are polysemous, i.e. having more than one meaning. This is the inevitable result 

of the development of English words and the requirement of the economy principle of language. As a result, 

difficulty arises when it comes to the exact meaning of a word in a given context. It is pointed out in Oxford 

Collocations Dictionary for Students of English (2003, p.vii) that “the precise meaning in any context is 

determined by that context: by the words that surround the combine with the core word---by collocation.” For 

example, handsome can be used in different contexts. A handsome man is a good-looking man; a handsome 

woman is a physically strong woman; a handsome reward is a large amount of reward; a handsome present is 

a generous present. Only one meaning of handsome can be realized by the specific collocates in a given context. 

However, the common practice of students is to memorize the meaning of a word independent of any context 

and then apply the meaning whenever the word appears. This is the cause of some students’ feeling that 

although they know all the words in a simple sentence, they cannot make sense of it. For example, all the words 

in the sentence “She is my immediate neighbor” are familiar to some students but they can’t make sense of the 

sentence, for they don’t know the meaning of immediate in the collocation immediate neighbor. So the best 

way to memorize the different meanings of a word is to memorize its separate meaning in different 

collocations. 
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Plan de acţiune pentru integrarea copiilor cu dizabilităţi 

                                                                             Prof. Dinu Constantin 

                                                                             Liceul Teoretic ,,Ioan Petruș”, Otopeni, Ilfov 

 

De-a lungul timpului  s-a constatat că dincolo de copiii cu dizabilități, care erau o prioritate în integrare, mai 

sunt și alte categorii de copii cu cerințe speciale în plan educațional (copii cu dificultăți de învățare, tulburări 

emoționale, comportamentale, copii proveniți din medii socio-economice, culturale și etnice defavorizate , 

copii sub protecția instituțiilor, etc.) pentru care sunt necesare intervenții și abordări specializate, inclusiv 

servicii de sprijin în școală pentru o evoluție pozitivă a lor în plan educativ.  Conceptul de "cerințe 

educaționale speciale" reprezintă o categorie macro care include în sine toate dificultățile de învățare posibile 

ale elevilor, atât situațiile considerate ,,handicap’’ în mod tradițional  (mental, fizic, senzorial), cât și cele 

referitoare la învățarea specifică, cum ar fi dislexia, tulburări de deficit de atenție sau alte situații de 

comportament, probleme psihologice, relaționale, context socio-cultural și dezavantaje lingvistice. Termenul 

tulburare de învățare specifică se referă la o tulburare care investește funcții legate de procesele de învățare 

ale abilităților instrumentale de bază : citire, scriere și calcul. Aceste tulburări afectează un domeniu specific 

de îndemânare/deprindere, dar în cadrul unei funcționări intelectuale în cadrul normei. Acestea aparțin tot 

tulburărilor specifice  : dislexia (tulburarea specifică a cititului ), disgrafia (tulburare de scriere specifică în 

aspectele practice), disortografia (tulburarea specifică a scrisului înțeleasă în componentele sale 

metafonologice, fonologice și ortografice), discalculia (tulburare specifică a abilităților de  aritmetică). 

Succesul școlar al unui astfel de elev presupune ca școala, în sinergie cu familia și cu asistența medicală de 

specialitate (psihologi/psihiatri/pediatri), să însoțească procesul de conștientizare al elevului în ceea ce 

privește cunoașterea abilităților proprii de învățare și utilizarea autonomă a strategiilor compensatorii. 

 

Asigurarea climatului psihosocial  

,,Diversitatea" elevilor încadraţi în  ,,cerințe educaționale speciale" nu implică o judecată asupra lor sau a 

abilităților lor, nici în sfera școlară, nici în alte sectoare; fiecare persoană, de fapt, este diferită de ceilalți și, 

în același mod, fiecare persoană aflată în această categorie  este diferită de oricare alt individ, pentru că  are 

propriile caracteristici individuale, ca oricare altul. Pentru anumite aspecte ale vieții școlare, el ,copilul cu 

CES poate avea nevoie de ajutor din partea profesorilor sau colegilor , pentru alte aspecte poate contribui la 

realizarea unui proiect comun, datorită aptitudinilor care, în orice caz, îl deosebesc. De aceea, angajamentul 

fiecărui profesor trebuie să fie acela de a identifica abilitățile mai mult sau mai puțin latente ale fiecărui elev 

pentru a crea spații de predare suplimentare  care pot exploata pe deplin potențialul lor și pot spori rezultatele 

pozitive și progresele, acolo unde este posibil . Pentru a putea asigura climatul necesar desfășurării de 

activități cu copiii cu dizabilități /CES este necesară muncă în 3 direcții: 

 -climatul clasei în care învață copilul ;  

-adaptarea obiectivelor copilului  la obiectivele clasei; 

 -adaptarea obiectivelor clasei cerinţelor  copilului cu dizabilitate /CES . 

Climatul clasei : 

  Profesorii trebuie să adopte comportamente nediscriminatorii, să fie atenți la nevoile fiecăruia, să 

accepte diferențele prezentate de elevii cu dizabilităţi și să le valorifice ca o bogăție a clasei, să încurajeze 

structura sensului de apartenență, construirea relațiilor socio-afective pozitive. 

 Adaptarea obiectivelor copilului cu dizabilități/CES la obiectivele clasei  

Planificarea didactică orientată spre incluziune presupune adoptarea de strategii și favorizarea metodologiilor 

, cum ar fi modelul didactic pentru probleme sau modelul didactic pentru concepte ori modelul de învățare 

rapidă sau obiective care s-au demonstrat vectori particulari de eficacitate pentru integrare, utilizarea 

mediatorilor didactici, utilizare  de aparate și auxiliare informatice , de software și granturi specifice. Este de 

remarcat necesitatea ca profesorii să pregătească tema pentru acasă a copilului cu CES într-un format 

electronic astfel încât ele să fie accesibile pentru elevii care folosesc ajutoare și computere pentru a-și 

desfășura propriile activități de învățare. Este utilă cunoașterea noilor tehnologii pentru integrarea școlară 

ținând cont de asemenea ,de potențialul deschis de manualul electronic.  

Adaptarea obiectivelor clasei la cerinţele copilului cu dizabilități/CES : 

Procesul de integrare se realizează prin solicitarea unei serii de schimbări, atât pentru clasă, cât și pentru 

elevul cu dizabilități pentru a le oferi oportunități de colaborare și ajutor reciproc. În fiecare clasă există elevi 

care necesită o atenție sporită și deosebită din mai multe puncte de vedere și motive:  

-dezavantajul cultural și social  

-tulburările de învățare specifice/și sau/tulburările de dezvoltare specifice; 
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 - este de asemenea necesar să se acorde atenție deosebită tuturor elevilor care prezintă dificultăți care 

necesită intervenții specializate, individualizate care nu sunt neapărat susținute de un diagnostic medical 

și/sau psihologic,dar, în orice caz se referă la situații de dificultate , astfel încât să sugereze o intervenție 

orientată și personalizată. Panorama nevoilor este foarte largă, nu se referă doar la cauze specifice, natura lor 

nu este stabilă în timp deoarece pot apărea  mai puțin sau să fie depășite.  

Elevi 

Idei de activităţi 

reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi ; 

poziţionare strategică a locului copilului în sala de clasă și în bancă; 

excluderea materialelor care disociază atenția (izolarea de excitanţii interni/externi; reducerea zgomotului de 

fundal); 

îmbunătăţirea acusticii în clasă; 

material de manipulare(obiecte tactile) ; 

jocuri de integrare în colectiv și de cunoaștere mai bine a acestuia ( ,,Patru colțuri ’’,Pânza încrederii, ,, 

Brăţara prieteniei ’’, ,,Schimbă locul!,’’ etc.) 

reducerea/amplificarea stimulenţilor vizuali sau auditivi ; 

activități de terapie educațională (ludoterapia, meloterapia, terapia ocupațională); 

spaţiu adaptat specificului dizabilităţii; 

Servicii de asistenţă individuală. 

Strategii de învăţare 

sarcini individuale diferenţiate ; 

mai multe sarcini de: subliniere, încercuire, evidenţiere, bifare, desen; 

lecturi  ghidate, însoţite de imagini, tabele, diagrame; 

 reformularea/reamintirea materiei de învăţare 

parteneriat/cooperare; sarcini/activităţi în perechi/grup; 

metode activ-participative şi practice (jocul de rol, jocul didactic, Explozia stelară, Ciorchinele, Cubul, Turul 

galeriei , etc. - adaptate) 

sisteme de comunicare auxiliare şi de suplinire; 

sprijin în gestionarea timpului(elaborarea unui program de autoobservare/autodirijare: înregistrarea, la un 

anumit timp, a acţiunilor realizate: lectură, scriere, odihnă, joacă,etc. ) 

pauze mai frecvente; aplicarea tehnicilor de relaxare; 

indicatori gestuali/vizuali; 

liste de reguli/cerinţe/restricţii; 

sarcini de scurtă durată; marcarea sarcinilor realizate la un panou/agendă; 

instrucţiuni simpliste (adaptate), repetate; reformulări; 

instrucţiuni pe etape (paşi), algoritm;  

utilizarea frazelor de întroducere a informaţiei importante/de captare a atenţiei(Acum fiţi foarte atenţi!); 

transcrieri cuvânt în cuvânt; 

caractere mai groase; 

liste cu litere/alfabet şi cifre; 

copii ale vocabularului important al lecţiei; 

cititul în cor; 

divizarea sarcinilor mai mari în sarcini mai mici; 

utilizarea tehnicilor mnemonice; 

oferirea unui rezumat/scheme a lecţiei/textului; 

expunerea, la tablă/poster a materialului important; 

practicarea modalităţilor de ilustrare vizuală a conţinutului celor prezentate(întrebări – reper, cuvinte – 

cheie,liste de verificare, modele, imagini, scheme, schiţe, grafice,etc.)  

oferirea indiciilor/paşilor consecutivi; 

•jocuri pentru orientare în spaţiu, cu marcări; joc pe roluri; 

algoritmi/paşi/modele de urmat; 

format simplificat, format cu indicarea spaţiilor pentru scriere; 

repere color; coduri de culori; 

Resurse 

 materiale didactice stimulative și sugestive 

riglă/alfabet/hartă  în relief 

alfabetul Braille 
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înregistrări audio/video 

diapozitive subtitrate 

cifre/litere/figuri/forme geometrice din plastic sau din materiale textile etc. 

Evaluare 

evaluarea progresului scolar cu evaluari tematice intermediare; 

teste individualizate; 

susţinerea testului/examenului scris la calculator 

timp suplimentar 

prezenţa unui asistent individual (cadrul didactic de sprijin ), care: va asista la susţinerea testului/examenului, 

va acorda servicii de asistenţă personal elevului,va transmite oral informaţia din test, va înscrie răspunsurile 

dictate de elev la itemii din test ; 

răspunsuri orale/scrise; 

înregistrări pe bande sonore; 

reamintirea condițiilor sarcinii ; 

sisteme de comunicare auxiliare şi de suplinire; 

caractere mai groase; 

semne fondate pe diferite culori; 

format simplificat, cu indicarea spaţiilor pentru scriere; 

opţiuni informaţionale, etc. 

reducerea numărului de sarcini utilizate pentru evaluarea unui concept sau a unei competenţe etc. 

Părinţi  

Idei de activităţi 

întâlniri regulate în cadrul consultațiilor individuale;   

activități de consultare a părinților privind forma de incluziune educațională a copilului, tipurile/formele de 

suport individualizat (educațional și non-educațional), perioada și termenele de prestare a serviciilor de 

suport; 

desfășurarea de activități comune părinți-elevi-învățător ( ateliere de lucru cu diverse tematici, vizite, 

excursii, serbări, etc ); 

implicarea în proiecte care să elimine/diminueze acțiunile de bullying (Stop bullying); 

lectorate despre integrarea copilului cu dizabilitate /CES, toleranță, incluziune socială; 

filmulețe tematice; 

activități cu invitați de specialitate  (  psihologi, profesori de sprijin, consilieri școlari ) 

implicarea părinților în procesul de elaborare a P.I.P.; 

stabilirea unor modalități de monitorizare de către părinți a progresului în dezvoltarea copilului.  

 

Strategii de învățare 

lectorate 

dezbateri 

mese rotunde 

workshop-uri 

tehnici dramatice 

  

Resurse 

Materiale   : 

 - ppt-uri tematice 

-pliante/reviste/afișe informative 

-tehnologii informatizate 

Umane: medici de specialitate, psihologi, consilieri școlari, profesori de sprijin 

  

Evaluare 

observarea sistematică 

chestionare 

portofolii cu produsele activităților 

Cadre didactice  

Idei de activități 

Identificarea  resurselor necesare realizării finalităţilor stabilite; 
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oferă servicii de consultanţă elevului şi părinţilor/altor reprezentanți legali în parcurgerea demersului 

educaţional  la disciplina de studiu; 

creează cadrul relațional adecvat în clasă pentru toți (profesor-elev, elev-elev); 

participare  la simpozioane/conferințe/cursuri de formare vizând integrarea copiilor cu CES; 

colaborare  cu toţi specialiştii implicaţi  (profesorul de sprijin, logopedul, consilierul şcolar, medicul şcolar, 

etc ) în realizarea unor activități comune; 

elaborează Planul de Intervenție Personalizat și planuri remediale; 

colaborează cu ceilalți profesori ai clasei în vederea elaborării unui plan comun de intervenție; 

identifică punctele forte și necesitățile de sprijin ale elevilor ; 

corelează proiectarea didactică (de lungă și de scurtă durată)  prin stabilirea obiectivelor specifice pentru 

elevul cu dizabilitate / CES;  

identificarea celor  mai adecvate strategii/tehnologii didactice la disciplina de studiu, care asigură progres în 

dezvoltarea copilului; 

determină şi realizează strategii de evaluare adecvate necesităților copilului; 

predarea în echipă cu profesorul de sprijin/consilierul școlar etc. 

  

Strategii de învățare 

- mese rotunde 

- workshop-uri 

- dezbateri 

- interasistențe 

- lucru în echipă 

  

Resurse 

- pliante/reviste/afișe informative 

- tehnologii informatizate 

- listă cu lucrări de specialitate 

- materiale didactice adecvate 
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Dimensiuni cheie ale stării de bine la școală 

Prof. învățământ primar Mușat Ana Raluca 

Școala Gimnazială „Grigore Moisil” Galați 

 

Autonomia  

Deși predarea care susține autonomia a fost legată de performanța crescută a elevilor, aceast conținut 

nu a fost încă explorat îndeajuns.76 În ultimii ani, reforma în educație s-a bazat pe tranziție de la folosirea 

preponderent a metodelor  tradiționale  în predare la uzitarea celor moderne, care pun acccentul pe descoperire, 

pe rezolvarea de probleme, pe  anchetele științifice și altele. Aceste abordări de instruire transformă rolul 

profesorului  în unul de facilitator al învățării elevilor, oferind diferite niveluri de asistență de instruire pentru 

aceștia, în timp ce elevii se angajează în procesele de gândire și activitățile oamenilor de știință pentru a 

dezvolta înțelegerea conceptuală a marilor idei din știință. În această situație, elevii sunt văzuți ca participanți 

autonomi, care sunt activ implicați și responsabili pentru procesul de învățare. Elevul este privit ca o persoana 

care își poate stabili tipurile de activități, obiectivele de învățare, ritmul de muncă. În acestă situație, cadrul 

didactic are rol de facilitator și pune la dispoziție posibilitățile de dezvoltare ale copilului.  

Interacțiunea  

Relațiile pe care le cultivăm în viața sunt esențiale pentru bunăstarea noastră - și anume pentru fericirea 

și sănătatea proprie. De ce este așa? Începem să răspundem la această întrebare explorând tipurile de relații - 

familie, prieteni, colegi – pe care le avem în viața noastră și cum sunt măsurate. De asemenea, explorăm 

diferitele aspecte ale fericirii și sănătății și arătăm cum cantitatea și calitatea relațiilor ne pot afecta fericirea și 

sănătatea. 

Scorurile la testele elevilor, de exemplu, nu sunt întotdeauna un indicator fiabil al evaluării 

performanțelor didactice, deoarece există și alți factori care contribuie la obținerea acestora, cum ar fi viața de 

familie, grupurile de colegi și activitatea la școală. Utilizarea rezultatelor testelor pentru evaluarea profesorilor 

poate duce, de asemenea, la consecințe nedorite. Acestea ar putea include o restrângere a curriculum-ului 

pentru a se concentra pe ceea ce este legat de teste, care poate chiar să încurajeze în mod involuntar practicile 

didactice necinstite. 

În anul  2012 PISA77 a rugat elevii să își evalueze gradul de fericire la școală. Din moment ce  școlile 

sunt cel mai important mediu social pentru elevi, aceste relații subiective furnizează un bun indicator dacă 

sistemele de învățămînt sunt capabile să încurajeze sau să submineze starea de bine a elevilor. 80% din elevii 

intervievați au declarat că se se simt fericiți la școală. 

Cercetările78 arată că, în toate țările, elevii care raportează că au o relație pozitivă cu profesorul lor 

sunt mai susceptibili să spună că sunt: 

❖ fericiți la școală, 

❖ își fac prieteni cu ușurință, 

 
76https://www.researchgate.net/publication/254347056_Effects_of_Autonomy-
Supportive_Teaching_on_Student_Learning_and_Motivation 
77 https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-50-%28eng%29-FINAL.pdf 
78 https://www.oecd.org/pisa/pisaproducts/pisainfocus/PIF-50-%28eng%29-FINAL.pdf 
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❖ simt un sentiment de apartenență, 

❖ sunt mai mulțumiți de școala lor. 

În plus, există o corelație puternică între relația profesor-elev și realizările academice. Profesorii care 

demonstrează calități precum empatie, căldură și încurajare ajută mai mult și mai bine la realizarea unor 

performanțe îmbunătățite ale elevilor, precum și atitudini pozitive. 

Alți factori care se corelează pozitiv cu realizarea academică includ credința elevilor în propriile 

abilități (autoeficiență), bunăstare subiectivă și motivație de sine. În aceleși timp, există dovezi că promovarea 

unui climat prietenos transformă într-un mod pozitiv învățarea. 

Mediul de învățare 

Mediul fizic are o influență puternică asupra experienței de învățare, care poate fi pozitivă sau 

negativă, în funcție de arhitectura și designul unei clădiri și efectul pe care îl are asupra ocupanților săi. 

Designul oricărei clădiri, modul în care evoluează și modul în care este mobilată și întreținută, sunt 

caracteristici cheie atunci când abordează bunăstarea fizică și emoțională a ocupanților săi. Acest principiu 

poate fi aplicat tuturor domeniilor vieții - unde trăim și ne petrecem cea mai mare parte a timpului, studiilor, 

muncii, vieții acasă, are o influență semnificativă asupra sănătății și stării noastre de bine. 

Educația și sănătatea sunt legate; mediul fizic, cultura și etosul unui cadru educațional au potențialul 

de a îmbunătăți rezultatele educaționale, cu promovarea sănătății și a bunăstării ca parte integrantă a planului 

strategic general. 

Elevii cu o stare de bine au mai multe șanse să atingă un nivel academic mai bun și, în consecință, 

succesul academic are un impact semnificativ asupra bunăstării în vârstă adultă și în carierele viitoare - atunci 

când un individ își îndeplinește potențialul, atinge un sens mai mare al scopului și împlinirii mai târziu în viață. 

Pentru un elev, mediul fizic ar trebui să fie un spațiu care încurajează și susține experiența de învățare 

care, la rândul lor, ar trebui să crească bunăstarea, productivitatea și abilitățile cognitive, reducând totodată 

anxietatea și stresul. 

Studiile recente indică o creștere semnificativă a nivelului de stres și anxietate în rândul studenților79. 

Mediul fizic din jur poate reduce sau agrava astfel de stresuri. O experiență generală pozitivă în această 

perioadă pare să fie un indicator cert al realizării academice, precum și al succesului în viața ulterioară. O 

conexiune constructivă cu mediul înconjurător poate ajuta la reducerea stresului și a anxietății. 

Să nu uităm că mediul de învățare implică și o dimensiune socială. În organizarea și explorarea 

acestuia, copilul  poate descoperi, de exemplu, comunitatea din care face parte. Când școala permite elevilor 

să contribuie la dezvoltarea comunităților din care fac parte, oferă copiilor șansa de a se simți responsabili 

pentru starea de bine a comunității. Se pun astfel, bazele dezvoltării unui adult implicat în viața socială.80 

Incluziunea  

În ultimile decade, s-a făcut o trecere către o practică educațională ce promovează incluziunea. Această 

practică nu e venit fără provocări, însă. Profesorii raportează că se confruntă cu mai multe provocări pentru a 

răspunde nevoilor tuturor copiilor în situații incluzive, inclusiv timp mai puțin disponibil pentru restul clasei, 

 
79 https://www.fercoseating.com/news/latest-news/student-well-being-and-the-physical-environment/ 
80 https://rodawell.fpse.unibuc.ro/modelul-rodawell/starea-de-bine/#tab-id-3 
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comportament provocator, responsabilitate pentru realizări educționale ale elevilor cu diverse nevoi 

educaționale. 

Educația incluzivă este un model pedagogic activ, adresat tuturor persoanelor cu deficiențe, indiferent 

de natura lor. În acest sens, educația incluzivă are nu numai funcții educaționale, ci și sociale. În măsura în 

care deficiențele împiedică stilul de viață individual, aceasta reflectă asupra psihicului ca tensiune interioară și 

dezamăgire cu sinele. La rândul său, acest lucru împiedică activitatea socială a persoanelor și integrarea lor 

socială. Îmbunătățirea bunăstării psihologice poate cataliza potențialul individual și, astfel, să promoveze o 

mai bună integrare a persoanei. Prin urmare, gestionarea bunăstării psihologice se transformă într-un punct 

esențial în educația incluzivă. În această privință, este important ca principalele activități care trebuie 

desfășurate să fie ordonate astfel încât să fie identificate prioritățile și să crească eficiența eforturilor 

pedagogilor și ale asistenților sociali. 

Modelul de educație incluzivă își propune să asigure un mediu școlar de susținere, astfel încât 

socializarea cu succes a copiilor cu nevoi educaționale speciale să poată fi garantată. Între timp, în afară de 

dimensiunile sociale, această pedagogie are altele implicații psihologice. Ceea ce se înțelege sunt experiențele 

subiective ale copiilor cu nevoi educaționale speciale care sunt incluși în sistemul educațional. În acest sens, 

atunci când este discutată eficiența modelului de educație incluzivă, trebuie să se țină cont și de dimensiunea 

psihologică a problemei.81 

Îmbunătățirea mediului de învățare și adaptarea acestuia la nevoile diverse ale copiilor, creșterea 

calității interacțiunilor între copii și profesori sunt alte elemente care cresc gradul de incluziune al unei școli.82 

Atât profesorii cât și elevii trebuie să învețe în medii în care li se permite să fie cei mai buni. Factori 

cum ar fi încrederea, colaborarea, starea de bine reflectă fundamentul unei culturi a stării de bine în școli și a 

unei practici profesionale ce reprezintă pârghiile unei experiențe de învățare semnificative și un progres 

academic semnificativ. 

 

 
81 http://ijonte.org/FileUpload/ks63207/File/01.gaydarov.pdf 
82 https://rodawell.fpse.unibuc.ro/modelul-rodawell/starea-de-bine/#tab-id-4 
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Importanta gradinitei in dezvoltarea empatiei prescolarului 

 

                                                              Profesor Invatamant Prescolar Zafiu Claudia Mihaela 

                                                Gradinita Academia Piticilor -Curtea de Arges, judetul Arges 

 

MOTTO :„Cele mai frumoase lucruri din lume, nu pot fi văzute sau atinse, ele se simt doar cu inima.” 

 

 

               Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi necondiţionat acolo 

unde simti ca este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă energie de dăruit. Voluntariatul 

reprezinta activitatea desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi 

in schimb o prestație materială. Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. 

Oricine dorește poate fi voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu venituri mari, 

medii sau mici. 

                La unitatea noastra de învăţământ, voluntariatul a reprezentat dintotdeauna o practică de 

succes.Toate activităţile desfăşurate au fost activităţi de suflet care au implicat mulţi factori ai 

comunităţii locale, părinţi şi preşcolari. Au fost organizate diverse acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta 

fonduri și ajutoare materiale pentru familiile defavorizate si pentru Centrul de copii cu nevoi speciale din orasul 

nostru. Spiritul sărbătorilor de iarnă şi Paştele ne-au unit din nou în acţiunea de donaţii de haine, jucării si 

alimente copiilor cu stare materială precară. Tot pentru aceeaşi cauză umanitară, în urma vânzării unor felicitări 

confecţionate de către copii  am achiziţionat alimente şi dulciuri.  Permanent, părinții au acordat o atenție 

deosebită proiectelor tematice desfășurate la nivelul fiecărei grupe, contribuind cu materialele solicitate de 

educatoare. De asemenea, ori de câte ori au fost solicitări, părinții au fost primiți în sala de grupă, pentru a 

asista la activități, implicându-se alături de noi, cadrele didactice  la confecționarea de material didactic. 

Suntem printre norocosii care se bucura de un comitet format din parinti saritori, care ne-au sprijinit totdeauna 

in demersurile noastre. Cu ocazia organizării unor activități extracurriculare organizate la nivelul grupelor sau 

grădiniței, părinții preșcolarilor au susținut desfășurarea acestora și de cele mai multe ori, când au fost 

mobilități, au însoțit copiii. 

            Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul 

acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă. În cadrul grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii 

didactice care se desfăşoară în vederea atingerii obiectivelor şi competenţelor, iar intregul act de voluntariat, 

implicarea copiilor si a parintilor, depinde de aceasta si de modul cum implica copii si parinti in desfasurarea 

acestora, reușind să aduca un zâmbet pe chipul unor copii, prin efortul comun al copiilor, părinților, 

comunității, prin care ii învățam pe copii importanța gestului de a dărui. 

         Prin specificul muncii noastre, îi învățăm pe copii să fie buni, să-i respecte pe cei din jur, să ajute, să 

trăiască în armonie unii cu alții. Grădiniţa, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o 

armonioasă convieţuire în colectiv. În colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt reglementate prin 

prisma unor categorii şi valori specifice: binele şi răul, cinstea şi necinstea, hărnicia, dragostea de muncă, 

îndrăzneala, omenia ş.a. La această vârstă, activitatea din grădiniţă poate valorifica din plin fondul afectiv al 

copiilor, fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur, să se comporte într-un anume fel, pentru binele 

colectiv. Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea comportamentelor morale, a 

sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. Toate acestea sunt rezultatul unui 

proces îndelungat care începe de cel puţin de la preşcolaritate. Înaintea vârstei de trei ani, după depăşirea crizei 

afective, copiii dobândesc o capacitate nouă, aceea de a răspunde pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se 

subordona acestora. Este începutul construirii unei conştiinţe morale. Și pentru a ne realiza scopul avem 

activități specifice, cuprinse în curriculum, conform particularităților de vârstă ale copiilor (povestiri, lecturi 

după imagini, prezentări PPT, jocuri de rol, convorbiri etc), dar  am simțit că e nevoie să punem în practică tot 

ce am învățat la activități.  Așa s-a născut ideea să facem și noi ceva altfel, să învățăm să dăruim. La această 

vârstă, copiii se despart cu greu de hăinuțele și jucăriile lor, de aceea le-am cerut părinților să ne fie alături, să 
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le explicăm împreună că alți copii au nevoie de ajutorul nostru. Părinții au îmbrățișat imediat această idee și s-

au implicat activ și afectiv în realizarea ei, alături de copii:  au colectat hăinuțe și jucării, le-au ambalat în cutii, 

au scris numele copiilor pe ele, au transmis mesaje pentru acei copii.  Unii părinți au donat și alimente, care 

cu siguranță că au fost binevenite. A fost de fiecare data o muncă în echipă! Păcat că emoțiile și trăirile acelor 

zile de lucru nu pot fi transmise prin cuvinte! Numărul cutiilor a crescut de la o zi la alta și am ajuns ca în ziua 

acțiunii să avem câte un munte de cutii în mijlocul fiecărei săli de grupă, cutii mari, cutii mici, colorate, frumos 

ornate, care așteptau să fie ridicate și dăruite copiilor. Și au fost nesperat de multe, au umplut o dubiță.  Povestea 

acestor cutii nu s-a oprit aici, ea a continuat cu drumul lor lung spre copiii le-au așteptat cu sufletul la gură. 

Ele  au adus zâmbetul pe fețele copiilor și bucurie în sufletele lor. A fost o simplă acțiune de voluntariat, care 

a pornit din suflet și a alinat suferința altor suflete, cu un simplu gest de dăruire, dar deseori, antrenați în tot 

felul de treburi cotidiene, în rutina zilnică, uităm cât de important este  pentru sufletul nostru și al celor din jur, 

să  facem un bine, să ajutăm, să dăruim un zâmbet, să arătăm că ne pasă. 

.         Noi, cadrele didactice, avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori 

umane care să le permită o bună integrare în societate. Organizarea unor activități extrașcolare prin care 

preșcolarii să contribuie, după puterile lor, la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are 

nenumărate avantaje din punctul de vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei 

cu practica, preșcolarii constatând că ceea ce învață la grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni concrete; 

acțiunile dezvoltă la copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; Aşadar, este o onoare să fii 

voluntar în comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari inimoşi, care au ceva de dăruit. Este foarte 

important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. 

Toate aceste valori pot fi cultivate în conşiinţa preşcolarilor prin participarea directă la acţiuni. Le-am dat 

ocazia copiilor să observe, să acţioneze, să experimenteze în acest plan valoric. Totalitatea acestor condiţii 

trăite în care ei au acţionat, le-au oferit o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată uşor.  

           Acțiunea noastră a fost poate o picătură într-un ocean de nevoi, dar dacă știm că astfel reușim să alungăm 

măcar o parte din ele și să schimbăm în bine viața cuiva, asta ne motivează să perseverăm. Cu siguranță, vom 

reveni cu alte astfel de acțiuni în care copii, părinți, educatori, să fim parteneri în promovarea întrajutorării 

comunitare.  
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Rolul autocunoaşterii în orientarea şcolară şi profesională 

 

Prof. Consilier şcolar Lepădatu Elena 

Centrul Judeţean de Resurse şi Asistenţă Educaţională Bacău  

 
Să alegi o profesie care nu se potriveşte cu ceea ce eşti cu adevărat, cu dorinţele tale, este ca şi cum te-ai privi 

într-o oglindă care deformează imaginea.  
Punctul de plecare pentru orientarea în carieră este autocunoaşterea. În cursul acestui proces, fiecare 

copil/tânăr va descoperi, printr-o analiză proprie, ce fel de persoană este, care îi sunt interesele, aptitudinile, valorile, 

capacităţile, abilităţile, fapt ce va optimiza luarea de decizii corecte având în vedere toate informațiile acumulate 

despe sine.  
Imaginea de sine este o structură ce ghidează comportamentul social prin repere de tipul "cine sunt eu" şi "ce 

pot eu face", repere regăsite și în alegerile corecte, optime privind orientarea și planificarea carierei. În acest context, 

distincţia dintre componentele eu-lui real, viitor-posibil- şi ideal-dorit și impactul lor asupra imaginii de sine, este 

relevantă.  
Concepţia despre sine este condiţionată de mediul particular de viaţă, diferitele evenimente trăite, 

interacţiunea cu membrii familiei, statusul şi rolul în grup, interacţiunea cu alte persoane semnifivative pentru 

individ, normele sociale la care aderă, etc.  
O metodă eficientă pentru cunoaşterea de sine este tehnica SWOT, care presupune identificarea punctelor 

tari, a punctelor slabe, a oportunitaţilor şi ameninţărilor de către fiecare elev sau grup.  
O sursă importantă de autocunoaştere o reprezintă şi comunicarea interpersonală unde cel mai cunoscut 

model este cel numit ,,fereastra lui Johari,, şi care ajută la înţelegerea raportului dintre propria imagine de sine şi 

modul în care ne percep ceilalţi. Imaginea de sine trebuie să fie pozitivă dar şi realistă în acelaşi timp, pentru a 

constitui acea sursă de energie, stimulare şi potenţial de succes în carieră (Băban, A. 2001).  
Legată intrinsec de imaginea de sine este şi stima de sine. Stima de sine este fundamentală pentru orice fiinţă 

umană, reprezintă dimensiunea evaluativă şi afectivă a imaginii de sine. Stima de sine poate fi pozitivă şi în acest 

caz dezvoltă capacitatea de a lua decizii responsabile şi abilităţi de a face faţă presiunilor, dar şi negativă, caz în 

care poate duce la probleme emoţionale, comportamentale, scăderea randamentului şcolar, eşec şcolar sau chiar 

abandon, tulburări alimentare, apariţia riscului de a consuma alcool, droguri, tutun , etc.  
Adulţii sunt modele importante în construirea stimei de sine, atât părinţii cât şi profesorii, consilierii şcolari, 

iar acţiunile lor este de dorit să fie congruente, unitare. În consilierea şcolară autocunoaşterea ocupă un loc 

particular, fiind un act de reflectare a personalităţii şi poate produce probleme dacă nu este corect îndrumată şi 

valorificată. Autocunoaşterea presupune capacitate de autoanaliză, intuiţie, realism, responsabilitate, un anumit grad 

de maturitate psihologică a individului pentru a fi obiectivă şi a interpreta corect reperele ce îi definesc 

personalitatea proprie. Alături de familie şi cercul de prieteni, şcoala este locul principal în care se învaţă 

autocunoaşterea.  
Cele mai relevante informaţii pentru planificarea carierei sunt interesele, valorile, aptitudinile şi 

personalitatea. Interesele reprezintă preferinţele deja cristalizate ale persoanei faţă de anumite domenii de cunoştinţe 

sau activitate, valorile reprezintă convingerile de bază despre ceea ce este important în viaţă, aptitudinile reprezintă 

potenţialul unei persoane de a învăţa şi a avea performanţe într-un domeniu anume, iar personalitatea reprezintă 

modalitatea specifică de a gândi, a se comporta, a-şi manifesta afectivitatea şi a relaţiona proprii unei persoane. 
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L. Puchol (1994), sugerează utilizarea unor întrebări bazale pentru realizarea autocunoaşterii de către 

individ : Cine sunt/Ce pot face?; Ce vreau să fiu?; Ce mă motivează?; ce trebuie să fac? sau Cum să fac acolo? 

Analiza acestor întrebări îi va permite persoanei să se axeze pe un anumit drum şi să urmeze o anumită filieră 

de pregătire profesională. Prin urmare planificarea carierei este un proces raţional care implică oferirea unor 

răspunsuri la întrebările enumerate mai sus. . 
 

Unii autori (Dancsuly, I. Laszloffy) sunt de părere că până în clasa a VIII-a nu pot fi utilizate decât 

exerciţii preliminarii pregătitoare ce au în vedere formarea capacităţii de a raporta criteriile aplicate pentru 

evaluarea condiţiei altora la propria conduită. Autocunoaşterea îl ajută să discearnă interesele sale trainice, 

durabile de cele trecătoare, instabile, ce apar mai curând ca năzuinţe, aspiraţii, dorinţe mai mult sau mai puţin 

conştientizate. Pe de altă parte, autocunoaşterea presupune posibilitatea de autostăpânire, autodeterminare în 

vederea perfecţionării personalităţii. Aceasta înseamnă că elevul îşi cunoaşte nu numai calităţile şi posibilităţile 

sale, dar şi defectele, insuficienţele voinţei şi ale caracterului, ale intelectului. Cunoscându-le, el poate proceda 

la alegerea profesiei mai matur, orientându-se nu atât după criterii exterioare şi formale sau după influenţele 

momentului, ci pe baza unei confruntări a calităţii persoanei cu exigenţele liceului şi respectiv profesiunii 

preferate. 
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DIFICULTĂŢI DE ÎNVĂŢARE  

ABANDON ȘCOLAR LA ELEVI 

 

Prof. Dăngulea Cristina Maria 

Colegiul Național Samuil Vulcan Beiuș 

 

Conceptul de dificultăţi de învăţare este descris ca fiind însumarea unor „dificultăţi care le întâmpină 

unii elevi în asimilarea cunoştinţelor, în formarea competenţelor” (Ştefan, M., p.90, 2006). Aceste dificultăţi 

de învăţare apar de timpuriu, în însuşirea cititului (dislexie), a scrisului (disgrfie), şi duc la manifestări de 

anxietate, neîncredere în sine, pierderea motivaţiei învăţării. Dacă aceste dificultăți nu sunt depășite în timp 

util de către elev, dacă nu i se oferă un spațiu emoțional confortabil în care acesta să se simtă acceptat, sprijinit 

în procesul de formare al competențelor, elevul este expus pericolului de abandonare a efortului de asimilare. 

Învăţărea nu este sub nicio formă un demers rectiliniu, format numai din succese, ci este presărat de 

căderi şi reveniri continue, de învingerea de obstacole,de bariere, presupune o reluare a efortului, o regândire 

a strategiilor rezolutive, renunţarea la plăcerile, tentaţiile sau atracţiile imediate care vin din exterior (Chircev, 

A., 1977). Procesul de învățare presupune efort voluntar susţinut, îndelung, tenacitate pentru a-și atinge scopul 

şi pentru a depăşi obstacolele impuse de rezolvarea sarcinilor, temelor învăţării. Există însă situaţii când, chiar 

dacă elevii au reușite remarcabile la şcoală, apar momente de căderi, de oscilaţii, de slabă organizare a 

activităţii de învăţare, cu efecte negative asupra calităţii acesteia. Prin depăşirea acestor probleme, elevii îşi 

consolidează încrederea în sine, dar în cazul unor eşecuri repetate recurg  la renunţări, fugă, teama de a se 

implica, o slabă motivaţie, neîncredere în sine.  

Apariţia în timpul procesului de învăţare a dificultăţilor este explicată de K.Lewin şi şcoala sa printr-

un model topologic sau un model al incintei cu bariere (Ionescu, M., 2001): 

Modelul incintei cu bariere 

 

                                                                           Bariera internă 

 

 

 

 

 

                 Scop                                                      Bariera externă 

     Câmpul sarcinii           

 

Acest model ridică în centrul atenţiei noţiunea de câmp (al sarcinii sau al acţiunii), adică o situaţie 

educativă concretă definită de o sarcină de rezolvat de către un elev care urmăreşte un scop (rezolvarea 

sarcinii). Câmpul acţiunii înglobează persoana în cauză, scopul sau obiectivul, stimulii din afară (surse de 

distragere), obstacolele ce se ivesc, presiunea grupului, climatul etc. Elevul se angajează în rezolvarea sarcinii, 

dar pot să apară dificultăţi (de exemplu, are un lapsus), piedici care se interpun între dorinţa de a rezolva 

sarcina, efortul voluntar al elevului şi scopul final, adică barierele interne. După primul eşec, elevul are tendinţa 

să renunţe, să părăsească câmpul acţiunii, dar dorinţa de a atinge scopul, ambiţia, presiunea exercitată de 

persoane exterioare (colegi, părinţi, profesori), aspectele morale şi sociale implicate în nerezolvare îl obligă la 

noi încercări, noi cercetări, adică un efort suplimentar susţinut de bariere externe ale câmpului. După eşuări 

repetate apare evaziunea din sarcină, exprimarea emotiv-negativă, teama de sarcină, fuga de scop, refugiul în 

imaginar. 

 Învăţarea şcolară, ca formă particulară a învăţării umane, se caracterizează printr-o anumită 

succesiune, constanţă şi ritmicitate a secvenţelor, situaţiilor şi experienţelor de instruire, oferite elevilor. Între 

acestea există legături puternice şi posibilităţi autentice de revenire la secvenţele anterioare prin feed-back 

(Sima, I., 2009). Astfel, atunci când elevii nu reuşesc să parcurgă în totalitate secvenţele şi experienţele de 

învăţare propuse de profesori, apar lacune, cunoştinţele sunt incomplete, priceperile şi deprinderile insuficient 

P 
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formate şi dezvoltate. În consecinţă, în anumite secvenţe de instruire, care se fundamentează pe cele anterioare, 

deja parcurse, elevii întâmpină obstacole, greutăţi, au probleme în parcurgerea materialelor, în asimilarea 

conţinuturilor, în rezolvarea exerciţiilor, problemelor. 

În şcoală, copilul vine în contact cu variate tipuri de experienţe de învăţare. Prin realizarea sarcinilor 

de învăţare şi prin depăşirea exigenţele activităţilor curriculare, el se pregăteşte pentru un nou tip de experienţe, 

sarcini şi activităţi noi, ceea ce contribuie la formarea unei piramide a personalităţii elevilor. Dacă straturile de 

la baza piramidei nu sunt bine consolidate, apare riscul eşecului şcolar. 

Chiar dacă dificultăţile de învăţare pot fi identificate de către familie, acest lucru nu se realizează 

deoarece există o reticenţă general valabilă a familiei de a ascunde şi de a nega problemele copilului, în 

speranţa că timpul le va rezolva. Dacă aceste dificultăţi sunt identificate şi evidenţiate abia la şcoală, când 

copilul se confruntă cu alte exigenţe cărora nu le poate face faţă, ele se amplifică şi devin o constantă a 

activităţii lui şcolare. 

În diminuarea şi chiar înlăturarea dificultăţilor de învăţare, profesorul este persoana care poate lua cele 

mai potrivite decizii (planuri de intervenţie educativă individualizate, sarcini diferenţiate, activităţi în plus cu 

aceşti copii, răbdare, tact pedagogic). Când situaţiile sunt mai grave, se poate recurge chiar la o echipă de 

intervenţie (psiholog şcolar, consilier, psihopedagog, pediatru, psihiatru), pentru a obţine un plan de intervenţie 

supervizat de specialişti.  
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Abandonul școlar 

Cauze și modalități de prevenire 

Prof. Vlaș Claudia Luminița 

Colegiul Național ”Samuil Vulcan” Beiuș 

 

Conform statisticilor UE, România se află în zona de maximă alarmă, adică în segmentul cu o rată de 

abandon şcolar între 15,2 şi 22,1% – rezultat direct al subdezvoltării sociale generale, mai ales din sectorul 

rural, dar şi a unor politici educaţionale haotice. 

Principalele efecte ale abandonului şcolar sunt: 

• Diminuarea şanselor de a câstiga pe piaţa muncii precum şi a şanselor să fie integraţi în 

forţa de muncă; 

• Cei care şi-au întrerupt studiile sunt într-o mult mai mare măsură dependenţi de 

programele de întreţinere şi ajutor decât restul populaţiei; 

• Delicvenţa juvenilă concretizată în furt, violenţă, încălcarea legilor, comportamentul de 

grup sau de bandă, cu potenţial infracţional; 

• Persoanele care abandonează timpuriu şcoala, pe termen mediu şi lung afectează direct 

economia în sensul că vor ajunge să consume mai mult decât plătesc la bugetul de stat; 

• Abandonul şcolar reduce şansele ca, în calitate de cetăţean european, persoana respectivă să 

beneficieze eficient de libera circulaţie a forţei de muncă. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează 

şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au 

fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, căci până a 

ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel în cauză a fost 

nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă 

societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu 

contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai consideră şcoala un 

viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi 

celui  de  cetățean  al  unei  comunități.  

 În al  doilea  rând,  neavând  o  calificare, cei  care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția 

cerută de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească 

dezvoltarea  competenţelor  cadrelor  didactice  de  lucru în echipă  şi  de  folosire a  planificării strategice în 

vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu  efect de abandon şcolar. 
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Pentru a putea reduce numărul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm să identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 

* Școlile  din  zonele defavorizate  sunt  caracterizate  de  izolare,  sărăcie şi   lipsa 

oportunităților de succes socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor 

gimnaziale renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau 

chiar muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi 

copiilor  resursele  necesare  educației. Această  stare  provoacă  deseori  exploatarea  copiilor  prin muncă de 

către părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, 

prin  dezamăgirile  personale  ale  părinților şi prin  lipsa de cultură a comunității care poate  fi susceptibilă  

față de instituțiile formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea zone, prin 

stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri  care 

să  asigure  transportul  elevilor,  dar şi  asigurarea  hranei  pentru  elevii  care au domiciliul la distanțe mari 

de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, 

abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subzistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 

imbrăcămintei necesare’’. 

 Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe 

copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

*  Cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în  reuşita  sau  eşecul şcolar 

şi  profesional  al  elevului.  Este  foarte  importantă  atitudinea familiei în raport cu şcoala. Există şi cazuri 

în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudi-nea lor faţă de şcoală. Ca forme 

principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere social şi 

comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania,  copiatul  şi  suicidul.  Cunoaşterea  acestor  atitudini şi  identificarea surselor de posibile 

tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor constituie un factor important în 

prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea părinţilor pentru care cartea nu mai 

reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi 

afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe 

apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. 

* Climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de familie, 

consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența metodelor 

educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, tiranică a acestora 

sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

* Factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, prăbuşirea 

sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze care conduc la 

dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, abandon şcolar. 

* Factorii  de natură  educațională:  insubordonare  față de normele şi  regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi relaționare, 
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competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția fenomenului de abandon 

şcolar. 

* Anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilărie; dorința 

de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau mâncare prin căi 

ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul reprezintă un factor 

negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume băuturi alcoolice, să 

consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

• identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

• implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• creşterea  gradului de  implicare a  comunităţii  locale  în  soluţionarea  situaţiilor  de abandon şcolar 

sau a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară pe o 

perioadă foarte îndelungată. Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

• psihiatrice – depistarea  precoce a minorilor cu  diferite  probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

• juridico-sociale – aceste  măsuri  permit  creşterea  gradului  de  influențare  socială  prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar, educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea conceptului 

despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la 

şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de adaptare 

şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea  un   loc, un statut, un rol  şi  o 

valoare, fapt ce îi  determină să îndrăgească mediul şcolar.  Evaluarea pe care o poate face educatoarea se 

referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare 

copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai 

bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în 

sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă 

identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase 

teritorii, le crează o  „unicitate  pozitivă” – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui 

popor. „Unicitatea pozitivă” care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia „negative”, aceea 

care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-

un sistem de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu 

mare atenţie cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii 
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oportune atât din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o 

mai mare siguranţă în prevenirea abandonului şcolar, o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă foarte 

mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine pe 

elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 

reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii 

familiei. 
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Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau 

pregătiri profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. Elevii care abandonează şcoala 

sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost 

sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor 

terminale de învăţământ, căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de 

resurse. Chiar şi cel în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă 

gravă cu care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru 

că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu mai 

consideră şcoala un viitor. 

Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este considerat deosebit de grav. 

Mai întai, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă integrării socio-

economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui de cetățean al unei 

comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi 

reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută 

de formarea inițială. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea identificării 

factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă 

instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Pentru a putea reduce numarul abandonurilor şcolare ar fi bine să încercăm sa identificăm şi să studiem 

câteva cauze: 

·        şcolile din zonele defavorizate sunt caracterizate de izolare, sărăcie şi lipsa oportunităților de succes 

socio-profesional pentru absolvenți. Lipsiți de motivație, mulți dintre elevii claselor gimnaziale 

renunță în primii ani de studiu, rămânând să dea o mână de ajutor în gospodăriile proprii sau chiar 

muncind ca zilieri la oamenii mai avuți din satele respective. 

Sărăcia comunităților din zonele defavorizate limitează posibilitățile părinților de a oferi copiilor 

resursele necesare educației. Această stare provoacă deseori exploatarea copiilor prin muncă de către 

părinți. Lipsa interesului pentru şcoală se explică prin presiunile de ordin economic, prin dezamăgirile 

personale ale părinților şi prin lipsa de cultură a comunității care poate fi susceptibilă față de instituțiile 

formale. 

Aceste cauze ar putea fi eliminate prin orientarea fondurilor disponibile spre şcolile din asemenea 

zone, prin stabilirea unor legături cu centre de instruire existente, prin asigurarea unei infrastructuri 

care să asigure transportul elevilor, dar şi asigurarea hranei pentru elevi care au domiciliul la distanțe 

mari de şcoala. De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul 

rural, abandonul şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau 

imbrăcămintei necesare’’. E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, 

încălzirea vremii, crearea condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi 

urmeze părinţii la muncă, abandonând şcoala. 

·        cultura de origine a elevilor – cercetările din domeniul educațional au relevat faptul că mediul socio-

cultural de proveniență al elevilor este una dintre cele mai importante variabile în reuşita sau 

eşecul şcolar şi profesional al elevului. Este foarte importantă atitudinea familiei în raport cu şcoala. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă 
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de şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din 

punct de vedere social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, 

vandalismul, conduitele violente, toxicomania, copiatul şi suicidul. Cunoaşterea acestor atitudini şi 

identificarea surselor de posibile tensiuni sau blocaje manifestate în raport cu cariera şcolară a tinerilor 

constituie un factor important în prevenirea abandonurilor. Elevii au fost încurajaţi şi de atitudinea 

părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. 

Mai mult, emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii, 

fie sunt lăsaţi în grija unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a 

copiilor. 

·        climatul familial are un rol hotărâtor în cauzele de abandon şcolar. Astfel, dezorganizarea vieții de 

familie, consecință a divorțului, climatul familial conflictual şi imoral, excesiv de permisiv, divergența 

metodelor educative şi lipsa de autoritate a părinților, atitudinea rece, indiferentă sau, dimpotrivă, 

tiranică a acestora sunt alte câteva aspecte care conduc spre abandonul şcolar. 

·        factori de natură socială şi economică cum ar fi: crize politice, economice, sociale şi morale, 

prăbuşirea sistemului de protecție socială, confuzia sau absența unor norme sau valori sunt alte cauze 

care conduc la dezorientarea elevilor, îndepărtarea lor de mediul educațional şi, în final, 

abandon şcolar. 

·        factorii de natură educatională: insubordonare față de normele şi regulile şcolare, chiul, absenteism, 

repetenție, motivații şi interese slabe în raport cu şcoala, greşelile dascălilor (de atitudine şi 

relaționare, competența profesională, autoritate morală) au şi ei un rol important în apariția 

fenomenului de abandon şcolar. 

·        anturajul de proastă calitate debusolează elevii cu un psihic labil datorat unor carențe din copilîrie; 

dorința de a scăpa de sub tutela educațională sau familială, dorința de a capta obiecte, haine sau 

mâncare prin căi ocolite, necurate reprezintă cauze pentru care elevul abandonează şcoala. Anturajul 

reprezintă un factor negativ în viața elevului; el poate să-l determine pe elev să fumeze, să consume 

bauturi alcoolice, să consume droguri, să fure sau chiar să chiulească de la şcoală. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

·        identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi; 

·        implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

·        creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau 

a situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

·        În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se desfăşoară 

pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

·        psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale adecvate 

pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

·        socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

·        psihiatrice - depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendinte agresive; 

·        juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin popularizarea 

legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari - viitori şcolari. Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu 

privire la şcoală, ci şi de a-i face să conştientizeze importanța pe care o deține scoala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul lor de 

adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, un rol şi o 

valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă 
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la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are 

valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile lui sociale. Pentru o mai bună prevenire 

a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie 

el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor le oferă identitate 

şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin numeroase teritorii, le 

crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care a 

fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem 

de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie 

cum evoluează cum se menţine în sistemul educative, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât 

din partea părinţilor, cadrelor didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare 

siguranţă în prevenirea abandonului şcolar – o problema gravă în România. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare cadru didactic în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte şi 

să nu uităm că educația depinde foarte mult de familie. 

Privitor la această temă, Abandonul şcolar – cauze şi modalități de prevenire, consider că este o temă 

foarte mult abordată în mediul şcolar. Cadrele didactice împreună cu consilierul şcolar încearcă să-i determine 

pe elevi să conştientizeze importanța şcolii, a terminării unui liceu. La noi, în România, abandonul şcolar 

reprezintă un motiv de îngrijorare şi pentru aceasta şcoala trebuie să aibă o relație foarte strânsă cu membrii 

familiei. 
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JOCUL DE ROL LA COPII 

 
MIHALCEA GEANINA 

GRĂDINIȚA ,,STELUȚA”, SECTOR 2,BUCUREȘTI 

  
      Jocurile de rol ocupă un loc foarte important în deciziile din viitor a copiilor , și îndeplinesc un rol 

important în dezvoltarea personalității lor. 

   Aceste jocuri încep cu o simplă imitare. Imitarea jucăușă apare în viața copilului pentru prima dată în jurul 

lunii a 12-a. Se caracterizează prin imitarea diferitelor gesturi. 

   De la vârsta de 2 ani devine important jocul cu simboluri, cánd cei mici cu ajutorul diferitelor accesorii și 

jucării pot prezenta situații văzute / observate. Astfel ei pot bea dintr-o ceașcă imaginară sau o pot hrăni 

păpușa. 

Importanța modelelor de comportament 

      În afară de mediul de acasă bine cunoscut, filmele și cărțile de povești influențează semnificativ 

comportamentul micuților. Copiii deseori imită comportamentul prințeselor, a supereroilor și a personajelor 

întâlnite în povești și fime. Cu timpul, cei mici realizează, că aceste personaje nu sunt reale, doar fictive și 

încep să se intereseze de persoane adevărate, de exemple din viața reală, un polițist, învățătoare preferată, sau 

domnul, care proiectează mașini super rapizi. 

    Cu observarea lumii din jurul lor, copiii formează în gândurile lor diferite scenarii, pe care le pot refolosi 

la următorul joc. Astfel vor reaminti vânzătoare din magazin, care stă la casa de marcat, sau medicul, care 

bandajează rana. Cu jocurile de rol, învață modelele diferite de comportament și exersează cum 

să reacționeze în situații similare. 

     Cu ajutorul jocurilor de rol, copiii fac cunoștință măcar parțial cu unele meserii, și pot decide care le place 

mai mult. 

     Dacă copilul dvs. Imită cu drag în timpul jocului unele profesii ale adulților, de fapt își dezvoltă 

imaginația. Dacă un copil este imaginativ de natură, la un alt copil poate este nevoie de inspirarea fanteziei. 

La acesta le ajută jocurile de rol. 

Când micuții intră în pielea unui actor și se joacă de-a pompierul, sau de-a învățătoarea, pentru scurt timp pot 

îndeplini rolul altora. În astfel de momente trebuie să adună cât mai multe informații, pentru a prezenta 

situația gândită într-un mod cât mai real.De exemplu, în jocul de rol de medic, folosesc cuvintele stetoscop 

sau radiografie, fără a acorda atenție învățatului. În acest caz vorbim de educare interactivă, care este mult 

mai eficient, decât tocitul de rutină. 

    Aceste jocuri dezvoltă inteligența, curiozitatea și gândirea critică. Încurajează în mod natural entuziasmul 

copiilor după lumea ce le înconjoară. Calitățile enumerate îndeplinesc roluri importante în viața oamenilor, 

nu numai la exersarea unei profesii, dar și în procesul de a deveni independent. 

      Prin exersarea diferitelor ocupații, pot încerca adevăratele provocări a vieții. Se vor întâlni cu 

dificultăți, probleme, conflicte mai mari, neînțelegeri, ca și în viața de zi cu zi. Se vor confrunta cu 

întrebări morale, vor învăța să facă diferență între lucruri corecte și incorecte. Vor învăța că marfa 

cumpărată, sau serviciile trebuie plătite. 

     Jocurile de rol dezvoltă abilitățile sociale a copiilor-sunt foarte importante în comunicarea verbală și non-

verbală (gesturi, mimica). Copiii învață să-și controleze comportamentul impulsiv, și de a accepta deciziile 

altora. 

Cei mai mici întăresc legăturile între prieteni cu ajutorul jocurilor de rol, învață cum să coopereze, și cum să 

fie atenți unul la altul. 

Copiii de multe ori repetă propozițiile sau expresiile auzite de la părinții lor, de la cunoștințe, sau de la alte 

adulți, astfel își dezvoltă vocabularul, învață înțelesul cuvintelor, cum să le folosească corect în timp ce 

perfecționează limba maternă. 

 

 

https://www.jucariiteddies.ro/jucarii-de-rol/
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Avantaje ale jocurilor de rol 

• Permite încercarea situațiilor adevărate de viață 

• Dezvoltă imaginația, curiozitatea și gândirea critică a piticilor. 

• Ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare și de exprimare. 

• Permite încercarea situațiilor, observarea și descoperirea lumii. 

• Dezvoltă abilitățile sociale, cooperarea și responsabilitatea. 

• Învață copiilor ce înseamnă empatia-compasiunea față de o altă persoană. 

• Ajută la învățarea modelelor  corecte de comportament. 

• Măresc cunoștințele copiilor și învață prin joacă. 

• Inspiră conștiința piticilor și le ajută să-și găsească drumul vieții 

• Învață copiilor obiceiurile culturale și sociale. 

Jocul de rol nu este doar o activitate distractiva pentru cel mic, el devine un instrument esential al invatarii. 

Copilul invata prin experienta, deoarece devine "actor" al vietii sociale si nu numai, si are ocazia sa invete 

lucruri noi, sa isi formeze convingeri si sa infrunte situatii complicate, in care se vede nevoit sa gaseasca 

solutii creative pentru a le depasi. Potrivit specialistilor, prin acest tip de joc, el este incurajat sa se joace si sa 

dobandeasca o multime de abilitati si cunostinte: 

• isi exploreaza imaginatia; 

• dobandeste noi elemente de limbaj si isi dezvolta vocabularul; 

• invata gandeste abstract; 

• isi imbunatateste abilitatile sociale; 

• constientizeaza efectele sau consecintele unei actiuni asupra altora; 

• intelege punctul celorlalti de vedere; 

• dezvolta abilitati de lider; 

• capata incredere in sine si in fortele proprii; 

• invata lectii de viata importante; 

• gaseste solutii creative la diverse probleme. 

  

Idei de jocuri de rol pentru copii 

Imitarea mamicii si a taticului 

Jocurile de rol incep sa prinda contur printre activitatile copilului inca de cand este mic si isi fac simtita 

prezenta in mod firesc. Sigur ca ele trebuie incurajate si mai mult de catre tine, insa copilul va dori sa te imite 

pe tine sau pe tatic, fara ca macar sa ii sugerezi acest lucru. Dorinta de "a fi ca mami si ca tati", care apare in 

mod natural, este un prim joc de rol pe care micutul tau il pune in aplicare si din care invata foarte multe. 

Permite-i copilului sa te imite si sa te ajute atunci cand faci curatenie si sa reproduca anumite comportamente 

ale tale - atunci cand gatesti, cand muncesti, cand vorbesti la telefon etc. 

In felul acesta, copilul nu doar ca te va cunoaste mai bine, dar intelege mai bine si comportamentul adultilor 

si invata abilitati care-l vor ajuta mai tarziu. 

Imitarea unor situatii reale de viata 

Copilul adora sa se joace de-a profesoara, doctorul, vanzatoarea, pompierul, cantareata, actrita etc. Sunt 

jocuri de rol in care copilul imita situatii reale de viata sau personaje, pe care le reproduce imaginar. 

In acest fel, copilul invata mai multe si intelege mai bine lumea inconjuratoare. Punandu-se in pielea unor 

personaje reale, el isi explica anumite comportamente si actiuni pe care le fac unele persoane pe care le 

intalneste in viata reala. Cu alte cuvinte, se joaca de-a doctorul pentru a intelege mai bine ce se intampla in 

cabinetul medicului, ce presupun exact consultatiile, dar din postura cealalalta, nu a pacientului, ci a 

doctorului. Cu ajutorul jocului de rol, copilul poate scapa de frica de medici sau de alte fobii sau temeri 

legate de anumite persoane sau situatii sociale (circ, clovni, concerte etc.) 
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Jocuri... de-a imbracatul 

Aceste joculete sunt mai potrivite pentru fetite, care adora sa imite personaje precum printese, regine, 

modele, actrite, manechine si sa se preschimbe in ele cu ajutorul hainelor, machiajului etc. 

Copilul se poate transforma numaidecat intr-un judecator autoritar daca imbraca o roba, intr-o fantoma 

prietenoasa, daca ii pui un cearsaf sau in Spiderman ori Superman, daca incropesti cateva hainute si ii faci o 

capa sau un costum de paianjen. 

Reconstituirea unor scene de poveste 

Povestile pentru copii sunt o sursa inepuizabila de inspiratie pentru jocuri de rol. Pe langa faptul ca 

prichindelul tau poate pune in scena si personaliza povesti clasice precum Cenusareasa, Harry Potter, Alba ca 

Zapada, Punguta cu doi bani, Craiasa zapezii, copilul poate fi provocat sa reconstituie in maniera proprie 

anumite scene din ele sau finalul lor. 

Provoaca-l pe micut sa regandeasca anumite scene: de exemplu, intreaba-l si roaga-l sa puna in scena ce ar fi 

facut el in locul Cenusaresei, cand mama vitrega i-a interzis sa mearga la bal? Ce ar fi facut cand a batut 

ceasul de 12 noaptea si a trebuit sa plece? Ce ar fi facut in locul lui Harry Potter in anumite situatii cheie? 

etc. 

Interpretari pe scena 

Fie ca e vorba de punerea in scena a unui concert sau a unei piese de teatru, pune-l pe micutul tau sa sustina 

recitaluri, sa cante la un instrument si sa faca acest lucru in fata mai multor oameni. Nu doar ca il ajuta sa 

scape de tracul de scena, dar contribuie si la dezvoltarea stimei de sine. In plus, la punerea in scena a unui 

show, copilul trebuie sa coopereze si colaboreze si cu alti copii sau oameni, ceea ce il ajuta sa isi dezvolte 

abilitatile sociale. 

Dincolo de toate beneficiile pe plan social, cognitiv si psihomotor, stimularea imaginatiei ramane cel mai 

important avantaj al acestui joc. 

 

 

Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată. Imaginația face ocolul lumii. 

Albert Einstein 
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Rolul părinţilor şi al dascălilor în formarea imaginii de sine a copiilor 

 

Prof. Ionela Manolachi 

Şcoala “Al. I. Cuza”, Bacău 

 

 

Cunoaşterea şi acceptarea de sine sunt variabile fundamentale în funcţionarea şi adaptarea optimă la mediul 

social, în menţinerea sănătăţii mentale şi emoţionale. Familia şi şcoala sunt instituţiile cheie care creează cadrul 

în care copiii şi adolescenţii se pot dezvolta armonios în funcţie de interesele şi aptitudinile proprii. Familia şi 

şcoala devin astfel locul unde elevul începe să se descopere pe sine, să îşi contureze o imagine despre propria 

persoană, şi îşi dezvolte încrederea în sine. 

 

Ce este imaginea de sine? 

Imaginea de sine este modul în care te simţi şi gândeşti despre calităţile şi defetele tale,  abilitatea noastră 

de a ne evalua corect şi realist, de a fi capabili să ne acceptăm şi să ne apreciem aşa cum suntem, de a ne 

cunoaşte realist potenţialul şi limitele personale  

Cum se dezvoltă imaginea de sine? 

Imaginea de sine se dezvoltă pe parcursul vieţii din experienţele pe care le are copilul cu celelalte persoane 

şi din acţiunile pe care le realizează şi la care participă.  Astfel, succesele şi eşecurile din copilărie şi din timpul 

şcolarităţii, precum şi modalităţile de reacţie a copilului la acestea definesc imaginea pe care o are copilul 

despre el.  Atitudinile părinţilor, ale cadrelor didactice, colegilor, fraţilor, prietenilor, rudelor contribuie la 

crearea imaginii de sine a copilului. 

Experienţele din copilărie care dezvoltă o imagine de sine sănătoasă: 

➢ Copilul este încurajat, lăudat, apreciat de către părinţi şi profesori; 

➢ Copilul este ascultat şi încurajat să îşi exprime părerea; 

➢ Copilului i se vorbeşte cu respect, atât în familie, cât şi la şcoală sau în cercul de prieteni; 

➢ Copilului i se acordă atenţie şi îi sunt observate performanţele şcolare sau extraşcolare; 

➢ Reuşeşte să-şi facă prieteni de încredere. 

Experienţele din copilărie care formează o imagine de sine scăzută: 

➢ Copilul este des criticat, certat, ameninţat, fie în mediul familial, fie în cel şcolar; 

➢ Copilului i se vorbeşte pe un ton ridicat (se ţipă); 

➢ Copilul este igorat, ridiculizat (mai ales în faţa prietenilor şi al colegilor); 

➢ Ceilalţi (părinţii, prosorii) au aşteptări foarte mari de la el, vor să fe întotdeauna „perfect”; 

➢ Copilul înregistrează eşecuri în activităţile şcolare sau extraşcolare. 

Un copil cu o imagine de sine pozitivă: 

➢ se înţelege bine cu ceilalţi (colegi, prieteni, părinţi, profesori); 

➢ este mândru de ceea ce realizează; ia decizii potrivite; 

➢ îi place de el aşa cum este; are hobby-uri.  

Un copil copil cu o imagine de sine scăzută: 

➢ nu are încredere în forţele proprii; este nehotărât;  nu îşi exprimă sentimentele; 

➢ nu are prieteni;  este uneori agresiv cu ceilalţi. 

Consecinţele imaginii de sine scăzute asupra copiilor:  

➢ stres, anxietate sau depresie;  izolare, singurătate;  ticuri, bâlbâială; 

➢ tulburări ale comportamentului alimentar (bulimie, anorexie);  imagine corporală negativă; 

➢ relaţii conflictuale cu colegii, prietenii, profesorii, familia; 

➢ performanţe şcolare / extraşcolare scăzute;  agresivitate, violenţă, delincvenţă; 

➢ consum de substanţe nocive (alcool, tutun, droguri) etc.; 

Cum să dezvoltăm stima de sine a copiilor? 

➢ Părinţi, dascăli, ajutaţi-l să-şi găsească un talent special sau un hobby!   
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➢ Utilizaţi încurajarea pozitivă!  Felicitaţi-l chiar şi atunci când realizează lucruri obişnuite pentru 

dumneavoastră (sarcini gospodăreşti, a citit o carte, a reuşit să înveţe un joc nou etc.).  Vă sugerăm câteva 

modalităţi de încurajare: 

▪ Remarcaţi progresul / îmbunătăţirile făcute de copil (Ex:  „Lucrarea la geografie este mult mai bine 

scrisă acum.  Felicitări!”); 

▪ Fiţi cât mai specific (Ex.  „Sunt mândră de felul în care te-ai comportat astăzi cu musafirii”); 

▪ Utilizaţi mai degrabă încurajarea decât lauda copilului – lauda excesivă poate fi descurajatoare pentru 

copil, în timp ce încurajarea dezvoltă stima de sine. 

➢ Spuneţi-i copilului că sunteţi mândru de el, că aveţi încredere în el;  Copiii înţeleg mai bine când li se spun 

aceste lucruri.  Cum să le comunicăm aceste lucruri? 

▪ Ex:  „Cunoscându-te, sunt sigur că te vei descurca”, „Am încredere în decizia ta” etc. 

➢ Învăţaţi-l să se simtă valoros pentru ceea ce este şi nu numai pentru performanţele şcolare. 

➢ Discutaţi cu copilul despre ceea ce îi place, descoperiţi-i nevoile şi interesele (nu-l obligaţi să practice un 

sport sau o activitate doar pentru că dumneavoastră vă doriţi acest lucru). 

➢ Utilizaţi limbajul responsabilităţii (Ex: „M-am îngrijorat (emoţia) când nu ai venit acasă de la şcoală 

(descrierea comportamentului) deoarece am crezut că ţi s-a întâmplat ceva (consecinţa 

comportamentului)”) 

➢ Oferiţi-i alternative şi nu sfaturi de tipul „Fă aşa, căci este cel mai bine” sau „Ar trebui să faci asta…”.  

Sfaturile nu-l ajută pe copil să înveţe să-şi rezolve problemele, ci îl face dependent de părinte / educator. 

➢ Ascultaţi copilul.  Descoperiţi alternativele. Ajutaţi copilul să aleagă o soluţie.  Discutaţi posibilele 

rezultate şi consecinţe asupra sa şi asupra celorlalţi.  Stabiliţi un plan de punere în aplicare a soluţiei 

alese de copil. 

Vom încheia scurta noastră pledoarie cu un exerciţiu de reflexie pentru părinţi şi cadrele didactice.  Astfel, 

Diane Loomans, ne îndeamnă să reflectăm asupra modului în care ne creştem şi ne formăm proprii copii: 

„Dacă ar trebui să-mi mai cresc încă o dată copilul… 

Mi-aş folosi degetul mai mult ca să pictez şi mai puţin ca să arăt cu el. 

Aş corecta mai puţin şi aş încerca mai mult să construiesc o relaţie. 

Mi-ar păsa mai puţin să ştiu şi aş şti să-mi pese mai mult. 

N-aş juca rolul seriozităţii şi m-aş juca cu seriozitate. 

Aş îmbrăţişa mai mult şi aş impune mai puţin. 

Aş fi dură mai rar şi aş încerca să mă fac înţeleasă mai des. 

Aş construi stima faţă de sine mai întâi şi apoi o casă. 

Aş vorbi mai puţin despre dragostea de putere şi mai mult despre puterea dragostei.” 
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Importanța voluntariatului 

pentru educație și formare profesională 

 

                                                                       Prof. înv. primar Cernat Monica Iuliana 

Școala Gimnazială Luizi-Călugăra 

 

 Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

 Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

 Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

  Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, 

medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută 

de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul 

Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

 Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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 Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

 O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu 

total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala 

în care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care am participat în calitate de 

profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri pentru 

copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea unor parinți ai elevilor școlii 

noastre sau a unor agenți economici din zonă.  

 Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii 

cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu aceștia prin 

atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final comunicând 

prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, activitățile s-au 

desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au 

bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe 

semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

 Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna 

noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au 

învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

 În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Impactul tehnologiilor și al naturii asupra dezvoltării psihice a copiilor 
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Colegiul ,,Ferdinand I”, Măneciu, Prahova 

 

 

 

Introducere 

Tehnologiile pe care le utilizăm atât de des economisesc timp, ne uşurează munca şi ne relaxează, dar câţi 

dintre noi s-au gandit la faptul că devenim din ce în ce mai inactivi şi ne supunem riscului apariţiei unor 

probleme de sănătate?  

Cei mai mulţi copii sunt din ce în ce mai tentaţi să apeleze la jocuri pentru a-şi petrece timpul liber în 

defavoarea activităţilor caracteristice copilăriei, care ajută la dezvoltarea organismului şi la păstrarea unui 

tonus pozitiv. În plus, pentru mulţi părinţi este de preferat să îşi ştie copiii în casă, într-un mediu controlabil, 

decât afară, la joacă, deşi nu întotdeauna activitatea este în favoarea celor mici.  

Tehnologiile “high class” pot cauza sau accentua diverse tipuri de probleme de sănătate chiar şi psihice, 

precum probleme legate de coloană, musculatură, circulaţie, vedere, stres sau oboseală. În esenţă, activităţile 

care presupun poziţii fixe pe lungi perioade de timp sau poziţii incomode reprezintă un risc pentru sănătate. 

De aceea, toţi doctorii recomandă pauze periodice şi mişcare pentru a contracara posibilele efecte negative. 

În mod evident însă, tehnologia ne poate susţine chiar şi în activităţile sportive tradiţionale (dacă ne gândim 

aici la îmbunătăţirea echipamentelor jucătorilor olimpici), în domenii de maximă importanţă precum 

sănătatea, prin prevenire şi tratare, securitate personală sau naţională.  

 Suntem în secolul vitezei fapt pentru care relaţiile moderne nu seamănă deloc cu cele din trecut. In 

ceea ce priveşte comunicarea, noile tehnologii anunţă simplificarea relaţionării dintre oameni.  

Cu siguranţă că Messenger-ul, Facebook-ul, telefonul şi comunicarea online aduc beneficii majore asupra 

cunoaşterii interlocutorilor, prin improvizaţiile inedite ale tehnologiei, dar dacă ne propunem ca situarea pe 

un scaun, în faţa unui calculator să determine în viaţa noastră o comunicare care ne poate primejdui, atunci 

iluzia cunoaşterii depinde direct de progresul tehnologiei. Puţini oameni însă ar dori să se întoarcă la 

produsele învechite de odinioară.  

Calculatorul, de pildă, ne scuteşte de sarcini obositoare dându-ne posibilitatea de a face foarte uşor 

cumpărături ori tranzacţii bancare online şi de a păstra legătura cu alţii prin e-mail, voice mail sau video link. 

De pildă, un studiu recent a dezvăluit că şoferii care vorbesc la telefon, cu sau fără dispozitiv hands-free, 

conduc asemenea şoferilor aflaţi în stare de ebrietate.  

 

Nu ignoraţi pericolele! 

Întrucât din ce în ce mai mulţi copii folosesc celularul şi calculatorul, dar şi tot ce pune la dispoziţie industria 

divertismentelor, părinţii trebuie să-i înveţe să folosească tehnologia cu înţelepciune şi cu simţul răspunderii. 

Ce ajutor le pot oferi părinţii? „În trecut, singurul motiv de îngrijorare era vizionarea în exces a 

programelor TV. Acum însă ne facem griji şi în privinţa jocurilor video, a computerului şi a celularului. 

Toate acestea îi copleşesc pe copii, unii începând să aibă manifestări asemănătoare persoanelor dependente. 

. . . Creierul copiilor se obişnuieşte cu prea mulţi stimuli vizuali şi auditivi, iar în lipsa acestora nu mai ştiu 

cu ce să-şi ocupe timpul“ (Dr. Mali Mann) 

 „E aproape imposibil să faci ceva bine când vrei să faci mai multe lucruri de o dată“, declară dr. 

Jordan Grafman, specialist în neuroştiinţe cognitive. Pur şi simplu nu ne putem concentra asupra mai multor 

lucruri în acelaşi timp, ceva are în mod sigur de suferit.  

Prin urmare, când facem mai multe lucruri simultan, le facem superficial şi reţinem puţine informaţii. În 

plus, când trecem repede de la o activitate la alta, greşim mai mult. Ba chiar ne ia „mai mult timp — cel 

puţin de două ori mai mult — ca să terminăm un lucru, decât dacă am fi făcut acele activităţi pe rând“, se 

spune într-un articol din revista Time.  
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          Noile tehnologii ne fac viaţa mai uşoară atât pe plan profesional, cât şi în activităţile de zi cu zi. 

Lucrăm la calculator, comunicăm cu ajutorul Internetului şi al telefoanelor mobile, ne informăm rapid, 

economisim timp, energie şi bani şi, nu în ultimul rând, ne relaxăm privind la televizor sau ne distrăm cu 

ajutorul jocurilor video. Dar trebuie să vedem şi reversul medaliei. Noile tehnologii, utilizate în mod excesiv, 

ne provoacă probleme de sănătate: oboseală oculară, dureri de spate, insomnii, dependenţă. Aceste riscuri 

sunt cu atât mai mari cu cât calculatorul, televizorul, telefonul mobil încep să fie utilizate încă din copilarie. 

Iar copiii şi adolescenţii sunt cei mai atraşi de mirajul tehnologiei informatice. Atracţia vine din posibilitatea 

de a explora şi de a comanda pe care aparatura modernă le-o oferă copiilor şi tinerilor. Cu un simplu click, ei 

au puterea de a face ce vor cu obiectul din faţa lor (calculator, telefon, joc video), au plăcerea de a se distra, 

de a vorbi cu gaşca de prieteni. Astfel se creează o veritabilă relaţie între copil sau adolescent şi tehnica 

modernă.  

         Specialiştii susţin că  tehnologia modernă este şi prieten, şi duşman. Prieten pentru că reprezintă o vastă 

sursă de informaţii, pentru că dezvoltă capacităţile intelectuale ale copiilor şi adolescenţilor. Duşman pentru 

că, de cele mai multe ori, calculatorul este folosit de aceştia pentru a se juca, pentru a comunica pe 

MESSENGER, pentru a descărca muzică şi filme şi chiar pentru a accesa site-uri destinate adulţilor.  

Calculatorul a câştigat teren şi în dormitorul copilului faţă de televizor, devenind astfel o ispită permanentă. 

Consecinţele? Ritmul de viaţă se dă peste cap, copilul nu vrea să se trezească dimineaţa, la şcoală doarme cu 

capul pe bancă.  

Calculatorul iese învingător şi în relaţiile cu familia, părinţii, fraţii, surorile, prietenii. Copilul se închide în 

cameră şi stă ore în şir în faţa monitorului. Calculatorul, televizorul, jocurile video fură somnul tuturor. Cu 

mic, cu mare suntem tentaţi să stăm până la ore târzii din noapte pentru a naviga pe Internet sau pentru a 

urmări emisiunile preferate.  

        Potrivit unor psihiatri francezi s-a ajuns chiar la aşa numita fobie de somn. Tot mai mulţi oameni 

consideră ca a dormi şapte-opt ore pe noapte înseamnă a irosi timp, aşa că se mulţumesc doar cu patru-cinci. 

Ceea ce nu este suficient pentru refacerea organismului, mai ales în cazul tinerilor, care au nevoie de opt-

nouă ore de somn.  

        Studiile arată că majoritatea tinerilor pierd, în medie, două-trei ore de somn pe noapte din cauza 

calculatorului, televizorului, jocurilor video. Pe lângă atracţia exercitată de acestea, mai există un factor ce 

fură somnul: lumina ecranului, în special cea a ecranului calculatorului. Această lumină blochează secreţia de 

melatonină, hormonul somnului şi împiedică adormirea.  

         De asemenea, 30-40 la sută dintre cei care stau mult timp cu ochii în ecran se plâng de oboseală 

oculară: înroşirea ochilor, senzaţie de ochi uscat, vedere înceţoşată, clipiri frecvente, dureri de cap. Este de 

ajuns să petrecem peste patru ore în faţa ecranului pentru ca primele simptome ale oboselii oculare să se 

manifeste. Mai mult, majoritatea copiilor şi tinerilor au obiceiul de a ronţăi chipsuri, alune, dulciuri când stau 

în faţa televizorului sau a calculatorului, iar acest lucru face ca tot mai multi tineri să devină obezi, să aibă 

carii, să sufere de tulburări digestive. 

1. Televizorul, prietenul sau duşmanul copiilor? 

         Televiziunea poate fi seducătoare pentru adulţi, dar este de două ori mai seducătoare pentru copii.  

          De câte ori nu l-ai observat pe cel mic că se opreşte din joacă atunci când ai deschis televizorul şi face 

ochii cât cepele? Nu mai face nimic altceva decât să se holbeze la ecran, urmărind desenele animate, reclame 

la "jucăriile anului" sau filmul pe care l-a mai văzut de zece ori. E şi mai rău când a dat peste un program 

destinat într-o asemenea măsură adulţilor, încât până şi tu ajungi să roşeşti.  

           Singurul lucru bun din toată povestea aceasta cu televizorul, este că stă, în sfârşit, liniştit. Partea 

proastă este că majoritatea părinţilor din ziua de azi devin tentaţi să folosească televizorul pe post de baby 

sitter electronic şi nu sunt dispuşi să recunoască acest lucru.  

             În aceste situaţii, există un risc crescut ca televizorul, şi nu familia, să devină centrul universului. 

          Trăim în era tehnologiei – a TV-ului, a computerului, telefoniei , internetului și a informației . Cum era 

firesc, creierul nostru este supus în fiecare zi unui bombardament  on- line.  Creierul uman nu poate prelucra 

la fel de rapid imaginea și mișcarea așa cum o face un computer. Din acest motiv activitatea emisferei stângi 
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se diminuează, comunicarea între emisfere slăbește, astfel încât procesele mentale  superioare sunt puternic 

inhibate. 

           Un  efect negativ este scăderea capacității de concentrare. Se poate astfel explica neputința elevilor de 

a asculta sau urmări cu atenție o discuție, nu pot înțelege, nu-și pot aminti și nu pot aplica  ceea ce citesc.  

          Alte efecte nedorite sunt impulsivitatea, lectura superficială a textelor si scăderea creativității.  În 

general „era digitală“ se pare că a indus o tot mai accentuată dorință de recompensare imediată. 

Creierul nostru are și o zonă socială – pe care o dezvoltăm de-alungul timpului în interacție directă cu ceilați, 

rezultând susținerea socială, atașamentul, empatia, interpretarea expresiilor de pe fața cuiva. Ce se întamplă 

în această situație cu cei dependenți de rețelele de socializare? Se pare ca aceștia dezvoltă excesiv această 

zonă ceea ce explică dependența lor. 

Poate ar fi bine să reflectăm asupra faptului că nu suntem stăpânii tehnologiei, ci ea este stăpâna noastră, 

ocupându-ne timp, răpindu-ne libertatea, și chiar distrugându-ne sănătatea atâta timp cât suntem dependenți 

de ea. Ar fi bine să ne gândim cât de minunat este să răsfoiești o carte, să te plimbi în aer liber, să observi în 

mod direct lumea în care trăiești. Atunci când vom putea trăi fericiţi fără a folosi atât de multă tehnologie 

într-o zi sau într-o săptămână, înseamnă că vom reușit să stăpânim tehnologia. 

2. Obezitate şi efectele negative 

 

Potrivit Center for Disease Control and Prevention (Centrul pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor) într-un 

studiu din 2004, 16% dintre copiii din ţările occidentale între 6 -19 ani sunt supraponderali sau obezi, un 

număr care s-a triplat din 1980 (aproape în întregime datorită folosirii electronicelor). A fi supraponderal 

aduce cu sine o gramăda de probleme de sănătate.       Mulţi dintre aceşti copii au o mare şansă de a dezvolta 

diabetul de tip II, astm, apnee în somn, discriminare socială, înalt nivel de colesterol şi/sau hipertensiune. De 

asemenea, potrivit unui studiu al Universităţii de Medicină Stanford, elevii de şcoală elementară consumă 

20% din caloriile zilnice în timp ce privesc la televizor, ceea ce de obicei include gustări nesănătoase, 

datorită reclamelor la junk food (hrana gunoi) şi plictiselii. Coincidentă, copiii nu ard niciuna dintre aceste 

calorii în timp ce sunt proţăpiţi în faţa televizorului. 

 

3. Lenea şi efectele negative  

  Nerăbdarea merge mână în mână cu lenea pe care copiii încep să o dezvolte. Datorită uşurinţei 

accesului la internet, copiii acum se asteaptă la răspunsuri imediate şi se bazează pe internet să le dea toate 

răspunsurile. Ei aşteaptă răspunsuri înainte ca ei să aibă timp să se gândească la soluţii.  

Potrivit unui articol din New York Times, noua tehnologie creează distanţări între minigeneraţii şi aceste 

distanţări sunt cele mai vizibile în comunicare şi alegerile privitoare la distracţii. Dr. Rosen a spus ca cele 

mai noi generaţii, spre deosebire de cei un pic mai în vârstă ca ei, vor aştepta un răspuns instantaneu de la 

oricine cu care comunică, şi nu vor avea răbdarea de a aştepta mai mult. “Ei vor vrea ca învăţătorii şi 

profesorii lor să le răspundă imediat, şi se vor aştepta să aibă acces instantaneu la oricine, fiindcă la urma 

urmei aceasta este experienţa cu care au crescut ei”, a spus el. Aceasta este o problema comună a copiilor 

acestei generaţii şi copiii pierd valoarea de a învăţa din propriile greşeli. 

 

4. Concluzii: 

Problema raportului dintre om şi mediu ambiant nu este una nouă. Ea a apărut împreună cu primele 

colectivităţi omeneşti, căci omul cu inteligenta şi spiritul creator ce-l definesc, nu s-a mulţumit cu natura aşa 

cum era ea, ci a pornit cu curaj şi tenacitate la opera de transformare a ei potrivit nevoilor sale. 

Într-un cuvânt ştiinţa şi tehnica modernă, sporind nemăsurat puterea omului, au ridicat în medie nivelul de 

viaţa. Dar, reversul civilizaţiei industriale contemporane, al progresului material a fost şi este înrăutăţirea 

mediului natural. 
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VOLUNTARIATUL 

                                                                                                       Înv. Stoica Geanina 

                                                                       Scoala Gimnaziala nr.1  Malu-Spart, jud Giurgiu 

 

     Voluntariatul  reprezintă orice activitate de interes public desfășurată  în domenii precum: artă și cultură, 

sport și recreere, educație și cercetare, protecția muncii, sănătate, asistență socială, religie, activism civic, 

drepturile omului, ajutor umanitar  și/sau filantropic, dezvoltare comunitară și dezvoltare socială. 

    Motivele pentru care cineva și-ar dori să devină voluntar sunt multiple, de la simplă dorință de a-l ajută pe 

celălalt până la nevoia de a dobândi experiență care poate fi esențială pentru carieră personală. 

   Voluntariatul presupune implicarea în activități cu importanță socială. Pentru muncă depusă, participanțîi  

nu sunt remunerați dar având în vedere numeroasele beneficii pe care această formă de activitate le-o oferă, 

este clar de ce mai ales tinerii sunt cei mai interesați. Printre ei se regăsesc liceeni și studenți care vor să se 

afirme depășind provocări în condiții reale. Desigur, nu trebuie să uităm faptul că principalul scop este ajutarea 

celorlalți și îmbunătățirea condițiilor de viață în comunitate, empatizarea cu nevoile celorlați. Este necesară 

implicarea fizică dar și cea emoțională deopotrivă. 

   Acest spirit de voluntariat se poate dezvoltă încă de la vârste fragede, prin activități desfășurate în cadrul 

unor activități extrașcolare, insuflandu-le astfel copiilor dorința de a-i ajută pe ceilalți, de a le educa spiritul 

civic și de a-i învață ce înseamnă cu adevărat să fii empatic cu cei din jurul tău. Prin realizarea unor campanii 

de informare a comunitățîi se pot face cunoscute și selectate cazuri umanitare importante ,utilizând diferite 

mijloace: media, flyere,rețele sociale de comunicare etc., în aceste activități extrașcolare putând fi implicăți și 

părinții. 

  Când își aleg activitățile de voluntariat, de obicei, tinerii se orientează spre domenii familiare. Astfel, ei învață 

abilități noi, dar își rezolvă și mari necunoscute, cum ar fi viitorul carierei. Voluntariatul le înlesnește 

asimilarea de cunoștințe și abilități de specialitate gratuit.  

    Munca de voluntariat implică o serie de obligațîi care trebuie luate în serios și îndeplinite conștiincios. Tot 

ceea ce se învață sau se dobândeşte cu această ocazie poate fi foarte util și aplicabil mai departe pe plan 

professional.  Că voluntar poţi  să testezi o posibilă carieră, să-ţi faci contacte și prietenii solide, să-ţi pui în 

practică ideile și entuziasmul, să cunoşți lumea altfel decât o ştii acum. 

   Domeniile în care se pot desfășura activități de voluntariar sunt diverse: 

     Social -  Se poate participa la  activități de voluntariat ce vizează persoane  defavorizate în măsură în care 

organizația spre care se îndreaptă are astfel de activități în aria să și îi poate pregăti pe tineri în acest sens.  

Voluntarii  se pot  implică în campanii legate de dreptul copilului sau  în activități de informare sau consiliere 

pe teme sociale. 

   Economic – În acest domeniu se pot organiza campanii de ecologizare a unor parcuri, păduri, trasee montane,  

se pot derula activități legate de reciclare, activități ce au legătură cu protecția mediului astfel dezvoltând 

creativitatea prin confecționarea diferitelor obiecte. 

    Civic -  Participarea la campanii ce au că scop actele de caritate, în campanii ce promovează principii legate 

de comunitate,cazuri umanitare ce pot fi soluționate prin ajutorul dat de comunități,instituții publice. 

    Cultural – Inmplicarea în activități artistice, în campanii de promovare sau în organizarea de evenimente. 

    Sănătate –Se pot  asigura anumite servicii pentru pacienții din spitale,se poate  facilita achiziționarea unor 
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tratamente costisitoare pentru pacienți cu un statut social și economic precar. 

 Atunci când faci muncă voluntară, vei cunoaște oameni speciali, diferiți, de la care vei avea întotdeauna de 

învățat. Experiențele pe care le vei deprinde în urmă muncii voluntare  vor fi de un mare folos la un moment 

dat, nu doar în viață, cât și în carieră,te vei bucură de oameni și exoeriente noi. 

   Foarte multe persoane consideră că muncă voluntară este o formă de terapie. Unii se simt inspirați și stimulați 

psihic de faptul că reușesc să facă anumite lucruri bune pentru cei mai puțin norocoși. 

  Putem concluziona așadar, că muncă de voluntariat , nu doar că facilitează organizarea unor activități de 

întrajutorare a semenilor noștri ci este și o formă prin care învățăm să ne dezvoltăm anumite abilități de 

comunicare. 
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Rolul voluntariatului în societatea contemporană 

 

Prof. Vîlcu-Puchiu Corina-Andreea 

Liceul Tehnologic ”Constantin Filipescu” , Caracal, jud Olt 

 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi.Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă munca 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim atât lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim  voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la 

vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea 

fiecăruia și voință. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă , fără 

a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o 

aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat,putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea 

unor modalităti concrete de realizare a acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete 

sănătoase,  

           De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. 

Este necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor încă 

din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un confort 

psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de effort în spiritul voluntariatului. Totodată , în urma 

activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup,atât de necesar pentru asigurarea unei 

bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

          În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicatî în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică.Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat ,demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie 

bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din partea 

tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. Altruismul 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1005  

este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se implica în 

problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense materiale. 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să 

construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. 

Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de 

timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii 

copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste 

abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se 

creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi 

comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi 

să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea 

altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu 

şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie 

ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i 

sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 
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Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le 

câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui 

la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie 

în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va 

fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu 

un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul 

în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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De ce să facem o faptă bună în fiecare zi 

 

Prof. Posedaru Teodora 

Liceul Tehnologic Meserii și Servicii Buzău 

 

 

Voluntariatul poate fi văzut din mai multe unghiuri, în funcție de percepția fiecaruia. Unii poate știu în 

linii mari, alții poate au prieteni care fac acest lucru, iar restul știu că e ceva ce faci pro-bono, însă voluntariatul 

înseamnă mai mult. Fiecare persoană care s-a implicat sau se implică în această activitate poate să-l definească 

din punctul de vedere al propriei sale experiențe. 

A face muncă voluntară presupune teoretic, realizarea unei activităţi fără ca cel ce o îndeplineşte să 

urmărească o recompensă de orice natură ar fi ea. Voluntariatul reprezintă în primul rând, un interes faţă de 

problemele societăţii.  

A face ceva ca voluntar înseamnă că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se confruntă. Munca de 

voluntariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva pentru societate, de a o sprijini. A face o astefel de 

muncă echivalează cu renunţarea la pasivitatea tradiţională.  

Există mai multe definiții ale voluntariatului din care sunt prezentate mai jos câteva mai inportante: 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fară a primi o contraprestaţie materială; activitatea de interes public este activitatea desfăşurată 

în domenii cum sunt: asistenţă şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, 

artistic, educativ, de învăţamânt, ştiintific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, 

social şi comunitar şi altele asemenea" (definiţia din Legea nr. 339/17.07.2006 pentru modificarea și 

completarea Legii voluntariatului nr.195/2001). 

"Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, prin care o persoană fizică îşi oferă timpul, 

talentele şi energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta cheltuielile 

realizate în sprijinul proiectului în care este implicată" (definiţia Pro Vobis - Centrul Național de Resurse 

pentru Voluntariat). 

"Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie initiaţivă, de către orice persoană fizică, în folosul altora, 

fără a primi o contraprestaţie materială" (definiţie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 

2002) 

De-a lungul istoriei există o serie de activităţi care pot fi clasificate ca aparţinând voluntariatului. Peste 

tot în lume oamenii s-au oferit să-i ajute pe semenii lor. Motivaţia, contextul, activităţile, obiectivele care l-au 

determinat pe voluntar să se implice social sunt diferite de la caz la caz, dar ceea ce e evident e că participarea 

voluntarilor la diverse activităţi, are un rol important. Odată cu apariţia unei comunităţi umane, a apărut şi s-a 

manifestat şi acel spirit altruist care există în fiecare şi care ne îndeamnă să ne ajutăm semenii, fără a aştepta 

nimic în schimb.  

Originile muncii de voluntariat se găsesc în special în religie, principala sursă de motivaţie individuală 

şi interioară a voluntarului. Una din îndatoririle religioase şi morale ale cetăţeanului este aceea de a-şi ajuta 

semenii, tradiţia religioasă a voluntariatului existând în toate ţările. În ţările cu o religie predominant catolică, 

rolul bisericii în organizarea voluntariatului a fost pronunţat (exemplu Irlanda şi Franţa). 

Termenul de voluntariat a fost folosit pentru prima dată în secolul al XVII-lea în domeniul militar. 

Persoanele care erau înrolate în serviciul militar de urgenţă se numeau voluntari deoarece acestea nu erau 

recompensate sau plătite pentru serviciile lor. Voluntariatul a existat în Europa de secole, multe ţări au 

evidenţiat o lungă tradiţie în munca de voluntariat, de exemplu în Danemarca, familia, organizaţiile de 

voluntariat, biserica şi statul şi-au împărţit responsabilităţile pentru a asigura un stat al bunăstării, iar Irlanda a 

dobândit o puternică tradiţie a activităţii de voluntariat, tocmai prin faptul că cetăţenii au acceptat să-şi ajute 

semenii prin dezvoltarea unor organizaţii care aveau ca scop principal promovarea bunăstării comunităţii prin 

implicarea voluntarilor în viaţa socială. În Germania şi Danemarca datoria de a-i ajuta pe cei săraci a revenit 

Bisericii, până în momentul în care a avut loc Reformaţiunea (secolul al XVI-lea), după care responsabilităţile 

au fost împărţite cu autorităţile locale. În Marea Britanie activitatea de voluntariat a început să se dezvolte 
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odată cu secolul al XVI-lea. Slovacia a raportat o dezvoltare a organizaţiilor de voluntariat în secolul al XVII-

lea şi a avut loc o creştere rapidă a numărului de organizaţii voluntare în cea de-a doua parte a secolului al 

XIX-lea şi începutul secolului XX. În multe state ale Europei, în secolul al XIX-lea s-a înregistrat o creştere 

considerabilă a implicării voluntarilor în comunitate şi a dezvoltării rapide a sistemului de tip voluntariat. Au 

luat fiinţă tot mai multe centre de voluntariat, ca răspuns la schimbările sociale şi la suferinţele oamenilor. S-

au promulgat o serie de legi referitoare la activitatea de voluntariat, la drepturile şi responsabilităţile 

voluntarilor. 

În anul 1920 a fost organizată prima tabără de voluntariat în Esnes, sat de lângă localitatea franceză 

Verdun, unde voluntarii au ajutat la reconstrucţia infrastructurii acestui sat. Primele organizaţii internaţionale 

de voluntari au fost Peace Corps şi Voluntary Services Overseas. Aceste organizaţii internaţionale au pregătit 

membri organizaţiilor naţionale în legătură cu o serie de probleme legate de managementul organizaţional, 

oferindu-le consultanţă şi sfaturi. Beneficiind de ajutorul lor centrele de voluntariat au început să progreseze. 

Peace Corps a început să funcţioneze ca organizaţie din anul 1960, când senatorul John F. Kennedy le-a propus 

studenţilor de la Universitatea Michigan să fie utili patriei prestând servicii de voluntariat propunându-le să 

militeze pentru pace la nivel mondial. Acest lucru îl puteau realiza deplasându-se în ţările în curs de dezvoltare 

care aveau nevoie de munca voluntarilor. Studenţii trebuiau să meargă în aceste ţări şi să locuiască aici pentru 

o perioadă pentru a-i ajuta pe oameni prin activităţile lor. Din acel an aproape 182.000 de voluntari ai Peace 

Corps au fost invitaţi în peste 138 de state ale lumii pentru a le ajuta să rezolve diverse probleme cum ar fi cele 

legate de mediu, educaţie sanitară, şi dezvoltarea sistemului de informaţii. În zilele noastre organizaţia joacă 

un rol vital în dezvoltarea voluntariatului la nivel mondial. Ei se deplasează în ţările care le solicită ajutorul, 

învăţându-i pe oameni cum pot să-şi îmbunătăţească viaţa lor şi a copiilor lor şi de asemenea să dezvolte 

comunitatea în care locuiesc. Cele trei direcţii pe care le urmăreşte Peace Corps sunt următoarele: voluntarii 

au datoria să-i instruiască pe locuitorii ţărilor unde se deplasează să devină la rândul lor voluntari pentru a-şi 

rezolva singuri problemele după plecarea membrilor Peace Corps; promovarea valorilor americane pe înţelesul 

tuturor cetăţenilor ţărilor pe care le ajută; promovarea valorilor altor culturi pe înţelesul tuturor americanilor. 

În momentul de faţă Peace Corps s-a dezvoltat foarte mult fiind cea mai mare plasatoare de voluntari în toată 

lumea. 

După 1990 în majoritatea țărilor există o creștere a numărului organizațiilor non-guvernamentale și a 

voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri 

care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru voluntari atât în Germania, cât și în Austria, 

Spania sau Olanda. Însă, există și excepții, Belgia confruntându-le cu probleme în recrutarea voluntarilor 

datorită atitudinii schimbate a voluntarilor astfel că mai multe organizații trebuie să facă eforturi pentru a 

dezvolta politici mai active printre voluntari și a-i determina să se implice mai mult în proiecte. 

În ceea ce privește vârsta celor care fac voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când 

al celor în vârstă este relativ scăzut. Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de 

voluntariat, aceștia fiind cei care petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. 

Societatea civilă olandeză a fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și 

rămână pentru că a dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar 

în acest sens. 

Mișcarea de voluntariat din România s-a dezvoltat constant în ultimii 30 de ani şi este într-o continuă 

expansiune. Fiecare deceniu a contribuit la implicarea cetăţenilor şi transformarea societăţii prin proiecte locale 

cu impact.  

Voluntariatul a început să se dezvolte în România după anul 1990, când organizaţiile internaţionale plasau 

voluntari străini în ţară. În următorul deceniu, s-au deschis filiale ale diferitelor organizaţii internaţionale şi s-au 

format primele ONG-uri româneşti, implicând comunitatea locală. În 1997 apar şi primele centre de voluntariat.  

Intrarea în cel de-al doilea mileniu a fost marcată de declaraţia ONU, iar anul 2001 a devenit „Anul 

Internaţional al Voluntariatului”, fiind un moment care a dat un impuls extraordinar acestei mişcări. În România 

a fost adoptată Legea Voluntariatului, 195/2001, o formă de recunoaştere publică a efortului şi impactului în 

această direcţie. Au fost organizate mai multe acţiuni care au promovat implicarea voluntară, atât la nivel de 
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societate civilă, cât şi a mediului privat. Cel mai mare eveniment organizat cu recurenţă, a devenit Săptămâna 

Naţională a Voluntariatului.  

Zece ani mai târziu a avut loc un alt salt, după ce Comisia Europeană a atras atenţia asupra rolului important 

pe care voluntariatul îl are asupra individului şi societăţii şi a dedicat anul celor 100 de milioane de cetăţeni ai 

Uniunii Europene implicaţi în activităţi de voluntariat. Astfel, la nivel european, anul 2011 devine „Anul 

European al Voluntariatului”. În acest context european, activităţile de voluntariat din România au devenit tot 

vizibile şi mai atractive pentru societatea românească: tot mai mulţi voluntari și acţiuni vizibile, atenția presei, 

creşterea implicării organizaţiilor în sărbătorirea Săptămână Naţionale a Voluntariatului, gale de recunoaştere a 

meritelor, cursuri de instruire, conferinţe, site-uri dedicate voluntarilor, şamd. 

Anii 2010-2019, au marcat o creştere a numărului de organizaţii la nivel judeţean şi răspândirea de filiale 

locale pentru organizaţii mai mari. De asemnea, în data de 5 decembrie a fost sărbătorită Ziua Internaţională a 

Voluntariatului şi în România.  

Accesul la internet şi dezvoltarea digitală uşurează procesul de promovare a cauzelor, mediul virtual 

începând să contribuie masiv la formarea unei mentalităţi colective deschise spre voluntariat şi implicare civică.  

Deşi numărul de voluntari este într-o creştere constantă, în comparație cu alte state, nivelul la care se 

situează voluntariatul în România este sub media europeană, plasând România în categoria țărilor din Uniunea 

Europeană cu un nivel scăzut de implicare. 

Voluntariatul este o forţă socială în expansiune, este un concept al voinţei comune, care dezvoltă și 

îmbogăţeşte aspiraţiile morale şi spirituale. Bogăţia şi frumuseţea vieţii sociale stă în umanitatea ei: „Fericirea 

nu este de natură individuală, egoistă, ci e rezultată din solidaritatea umană, din munca pentru umanitate şi din 

bucuria împreună cu ceilalţi semeni” (Petre Andrei). 

O societate este o ierarhie de valori şi valorile nu se pot mărgini doar la bilanţuri consumeriste, se cere 

bilanţul altruismului social, bunăvoinţa fiecăruia fiind parte anonimă şi infinitezimală din armonia socială.  

Tema voluntariatului a preocupat oameni din cele mai diverse domenii, existând o multitudine de 

informații scrise pe marginea acestui subiect. Voluntariatul presupune altruism și empatie. Din perspectivă 

psihologică, altruismul reprezintă manifestarea unui comportament ce aduce beneficii unui individ și un cost 

pentru persoana altrusită (de exemplu atunci când renunțăm la masa noastră în favoarea unei persoane 

înfometate). Altruismul se construiește pe empatie, adică pe capacitatea unei persoane de a înțelege felul în 

care gândește o altă persoană, sentimentele și punctul de vedere al celuilalt, încercând să își imagineze că este 

în locul celuilalt, pentru a înțelege ce simte și ce trăiește. Empatia este o trăsătură care variază de la persoană 

la persoană, de la cultură la cultură și de la țară la țară, afirmație confirmată de studiul Sarei Konrath, doctor 

în psihologie, studiu ce a cuprins 63 de țări și a fost făcut pe un eșantion de peste 100 de mii de oameni. 

A acționa în beneficiul altcuiva, fără egoism, nu este întotdeauna natural, deși mulți psihologi cred că 

avem o predispoziție genetică pentru empatie. Comportamentul cooperant le-a permis strămoșilor noștri să 

supraviețuiască vicisitudinilor timpurilor. Însă, probabil că cei mai mulți dintre noi realizează că atunci când 

facem efortul de a da, fără a aștepta reciprocitate, ne simțim mai împliniți și cu mai multă energie.  

Cercetările au evidențiat că oamenii sunt mai dispuși să ajute, dacă recunosc că o persoană este în nevoie 

și simt o responsabilitate pentru reducerea suferinței persoanei respective. Însă, dacă la suferința unei persoane 

asistă mai mulți martori, responsabilitatea individuală scade. Cu toate acestea, există oameni cu o ridicată 

înclinație empatică și este probabil ca o astfel de persoană să își asume responsabilitatea și să ajute, fără să țină 

cont de numărul martorilor. 

Voluntariatul poate fi privit din două perspective: cea socială și cea psihologică. Cele două arii se 

întrepătrund, ele sunt într-o simbioză ce generează apariția beneficiilor pentru persoana implicată. 

Experiența de voluntar este una transformațională în primul rând pentru că ne reamintește ce înseamnă 

să fim ființe umane și anume să punem nevoia altuia înaintea noastră, cu alte cuvinte ne învață ce este 

generozitatea. În al doilea rând ne transmite un principiu fundamental al vieții și anume că suntem conectați, 

fiecare gest mic pe care îl facem putând duce la creșterea stării de bine a celor din jur. În al treilea rând, ne 

demonstrează că schimbarea sustenabilă începe din interiorul nostru, prin exemplul propriu, inspirându-i 

uneori și pe alții să ne urmeze. 
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A fi voluntar presupune să te dezvolți ca individ din punct de vedere personal și profesional, să 

acumulezi o serie de competențe: în primul rând competențele sociale și civice (cuprind toate formele 

comportamentale care trebuie stăpânite pentru ca un individ să fie capabil să participe într-un mod eficient și 

constructiv la viața socială, și să rezolve conflictele), dar și competențe de comunicare (de exprimare și 

interpretare a gândurilor, sentimentelor și faptelor atât pe cale orală, cât și scrisă și de a interacționa intr-un 

mod adecvat în cadrul întregii game a contextelor sociale și culturale), competențe de bază în tehnologie  

(înțelegerea și utilizarea acelor cunoștinte și metode care pot modifica cadrul natural ca raspuns la nevoile și 

dorințele oamenilor) și spiritul de inițiativă și antreprenoriat (atât capacitatea de a induce schimbări, cât și 

abilitatea de a le primi, sprijini și adapta la inovația adusă de către factorii externi, dezvoltarea unei viziuni 

strategice, stabilirea obiectivelor și realizarea lor, precum și motivarea de a reuși). 

Un studiu realizat de cercetătorii de la Mindlab, un laborator din cadrul Universității din Sussex, Marea 

Britanie, a arătat că persoanele care obișnuiesc să-și ajute semenii: 

- sunt mai optimiști (prezintă o creștere a gândurilor și sentimentelor pozitive) 

- au mai multă încredere în sine (creșterea medie a stimei de sine cu 31%)  

- au un nivel al stresului mai mic (nivelul de stres a scăzut în rândul grupului cu 36%) 

- trec prin mai puține momente de furie (sentimente de furie reduse cu un sfert) 

- conștientizarea sentimentelor altor persoane și empatia față de membrii comunității a crescut de la 71% la 

81%. 

Participanți cu vârste cuprinse între18 și 55 ani, au fost rugați să iasă în comunitatea lor locală și să 

efectueze sarcini simple, aleatorii, dezinteresate, la alegere timp de nouă zile. Faptele includeau de exemplu: 

oferirea de bani pentru un bilet de parcare, dacă persoana nu avea mărunți pentru automatul de parcare, 

vopsirea gardului unui vecin și curățarea subsolului, precum și îngrijirea grădinii unui prieten când acesta era 

plecat în vacanță. 

Efectele stresului asupra organismului sunt binecunoscute: slăbește imunitatea, crește tensiunea, mărește 

riscul de atac cardiac și cerebral și contribuie la infertilitate. În cadrul studiului, specialiștii de la Universitatea 

Sussex au măsurat nivelul de stres pentru grupul de bărbați și femei ales care, timp de nouă zile consecutiv, au 

făcut mai multe fapte bune. S-a observat că, după această perioadă, li s-a îmbunătățit vizibil starea sănătății, 

deci aceasta depinde de comportamentul nostru de zi cu zi, faptele bune atrăgând după sine un sistem imunitar 

mai puternic și o rezistență mai mare în fața bolilor. 

O altă concluzie trasă în urma cercetării este și aceea că faptele bune declanșează o reacție în lanț, cei 

ajutați fiind mai predispuși să ajute, la rândul lor. 

Există mai multe studii care au constatat că voluntariatul are efecte benefice asupra stării subiective de 

bine, dar și asupra sănătății prezente sau viitoare Între acestea, unul făcut pe un grup de persoane vârstnice a 

relevat că nivelul de satisfacție și dorința de a trăi sunt mai mari, iar depresia, anxietatea și somatizările sunt 

mai scăzute în rândul celor care au fost implicați în proiecte de voluntariat.Voluntariatul și comportamentul de 

ajutorare au dus chiar la îmbunătățirea stării fizice și la creșterea logevității.  

A avea bunăvoință față de ceilalți și față de sine și a fi conștient de acestea sunt asociate cu creșterea 

stării subiective de bine, pe care o numim adesea fericire. Concluzia reiese dintr-un alt studiu în care li s-a 

cerut subiecților să inventarieze, timp de o săptămână, acele situații în care au acționat cu bunăvoință.  

Important de adăugat, studiile care concluzionează că altruismul produce fericire subiectivă au scos la 

iveală un efect suplimentar: oamenii fericiți sunt binevoitori și calzi. Așadar, relația dintre comportamentul 

altruist și fericire este bidirecțională. 

Atenție însă la altruismul patologic. Când cererile celorlalți devin copleșitoare, iar aceste cereri duc la o 

suprainvestire în nevoile celorlalți, toate beneficiile menționate mai sus se pierd și se înregistrează efecte 

negative asupra sănătății și stării subiective de bine. Vorbim, în acest caz, de altruismul patologic. Acesta 

constă în altruismul dus la extrem, o concentrare nesănătoasă spre ceilalți, în detrimentul nevoilor proprii. 

Acesta rănește mai degrabă persoana altruistă, iar acțiunile bine intenționate produc mai multă suferință decât 

bine. Ca efecte ale acestui tip de altruism sunt enumerate depresia și burnout-ul (epuizarea) și au fost constatate 

în rândul celor ce lucrează în domeniul îngrijirii, sănătății, programelor filantropice și sociale ineficiente etc. 

În aceste cazuri, s-a constatat că situația se înrăutățește mai degrabă. Altruismul patologic a fost popularizat în 
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cartea „Pathological Altruism”, a autorilor Barbara Oakley, Ariel Knafo, Guruprasad Madhavan și David Sloan 

Wilson. 

Așadar, activitatea de voluntariat, care pune în practică valorile europene ale solidarităţii, toleranţei şi 

diversităţii, aduce beneficii atât persoanelor care se implică voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc, 

cu condiția de a stabili raportul optim dintre nevoile celorlalți și nevoile proprii.  
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Voluntariatul 

o oportunitate de cultivare a componentelor conduitei morale în rândul adolescenților 

 

                                                                                                               Prof. Vincze Viorica Iulia                                                                                                

Liceul Teoretic „Axente Sever”,Mediaș, județul Sibiu 

 

Din punct de vedere etimologic, termenul “voluntar” provine din substantivul latinesc “voluntarius”, 

care înseamnă „cel care acţionează de bună voie, din proprie voință, din proprie iniţiativă, nesilit de nimeni, în 

mod conştient, fără constrângere. A fi voluntar se referă la acea aspirație și dorință umană firească de a veni 

în sprijinul altora, să vrei să ajuţi, să dai dovadă de înţelegere şi de compasiune faţă de semeni. A fi voluntar 

înseamnă a fi uman, a cunoaşte oameni din diferite domenii de activitate, a lega relaţii noi de prietenie şi de 

colaborare.  

Activitatea de voluntariat a cunoscut în România o dezvoltare rapidă în mai multe domenii de 

activitate, fiind susţinută de către Legea 78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în ţara noastră. 

Pe de altă parte, voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educaţiei şi a formării 

profesionale pentru toate categoriile de elevi. Voluntariatul presupune interacţiune, spirit civic, lucrul în 

echipă, curaj, încredere, colaborare, responsabilitate şi dinamism. 

Voluntariatul în rândul elevilor aflați la vârsta adolescenței înseamnă să fii activ şi util,  să te conectezi 

la colectivitate, să poţi obţine calităţi şi abilităţi noi, să socializezi mai mult, să fii  de folos semenilor, chiar și 

într-un mod distractiv. 

Activitățile de voluntariat în unităţile de învăţământ sunt benefice elevilor aflați la vârsta adolescenței, 

pentru că  au foarte multe de învăţat, pot dobândi noi abilităţi, dar, prin voluntariat, pot conştientiza  că sunt 

utili societăţii, că au importanţă ca şi indivizi, înțelegând că societatea are nevoie de astfel de cetățeni.  

Implicarea elevilor în cât mai multe activități de voluntariat de către profesori trebuie să aibă ca 

obiectiv primordial formarea si consolidarea unei educații civice solide. 

Educaţia civică ajută la implementarea unor cunoştinţe necesare unui cetăţean ce trebuie să-şi cunoască 

deopotrivă drepturile şi îndatoririle.  Demersul educativ, în acest sens, cultivă elevului o conduită conformă cu 

normele şi etica socială, în vederea aplicării şi respectării acestora; îi dezvoltă sentimentul responsabilităţii faţă 

de sine şi față de comunitatea în care trăiește alături de familie, de prieteni și de colegii de școală.  

În plus, procesul de educare civică a tinerilor, încă din primii ani de educație, înlesnește procesul de 

cunoaștere de către copii a regulilor de conviețuire, de conduită morală, dar și a regulilor de circulaţie, a 

normelor de prevenire a incendiilor, a normelor specifice unui comportament adecvat în cadrul insituţiilor 

publice. În felul acesta , încă din copilărie, tinerii conștientizează că sunt parte a unei comunități în care trebuie 

să se integreze, exact prin cunoașterea regulilor de conduită morală și civică, dar și prin  implicarea activă în 

rezolvarea  problemelor  cu care se confruntă societatea modernă. 

Pe parcursul activității mele didactice, în cadrul liceului teoretic la care funcționez, de aproape  trei 

decenii, am putut constata că activitățile de voluntariat au rolul de a-i  determina pe tinerii adolescenți să 

înţeleagă realitatea în care îşi duc existenţa şi a-i facilita integrarea şi adaptarea la formele şi valorile vieţii 

cetăţeneşti.  

   Voluntariatul presupune  cultivarea atitudinilor, abilităților și competențelor dobândite pe parcursul 

procesului educațional ,efectiv în mediul educațional al școlii, în lumea reală, în toate celellte activități ale 

adolescenților. În acest proces de transfer și  de aplicabilitate a competențelor și atitudinilor civice dobândite 

de elev,  rolul profesorului este cel de mediator al învăţării non formale/formale, îndrumându-i pe elevi  și 

stimulându-i să se implice în activități ale comunităţii locale, conştientizând şi învăţând rolul lor social, acestea 

fiind o soluţie pentru dezvoltarea complexă a personalității  adolescenţilor. 

 Înainte de toate, se impune ca profesorii , mai ales profesorii diriginți, trebuie să le conștientizeze 

faptul că voluntariatul este un serviciu adus aproapelui. 

În al doilea rând, elevilor care doresc să se implice în activităţi de voluntariat trebuie selectați în funcție  

de calitățile morale, de temperament, dar  cum și de abilităţile de comunicare și de disponibilitatea fiecărui 
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elev de a afecta  o mare parte a timpului pentru desfăşurarea activităţilor, să fie un bun organizator şi să fie 

empatic cu nevoile celorlalţi mai ales dacă aceştia sunt persoane cu dizabilităţi sau cu anumite nevoi  speciale. 

Acești elevi vor junge să  considere voluntariatul o valoare personală și vor deveni capabili să  gestioneze mai 

multe sarcini, în acelaşi timp. 

Fiind o muncă neplătită, un efort care nu se compensează în recompense materile imediate, 

voluntariatul  în slujba binelui semenilor le oferă elevilor prilejul de a dobândi  experienţe, în mai multe 

domenii profesionale  care mai târziu, pot să conducă la succesul profesional. 

Voluntariatul la vârsta dolescenței  presupune  ajutorul  necondiţionat, cultivarea simțului civic, dar și 

dobândirea responsabilităţilor prin muncă. De ccele mai multe ori, deciziile pe care le iau tinerii liceeni 

determină creşterea respectului faţă de propria persoană şi faţă de ceilalţi, dar și încrederea în propriile 

capacități de relaționare umană și de ajutorare a membrilor comunității căreia îi aparțin. 

Prin voluntariat se dezvoltă abilitatea de a comunica cu grupul căruia îi aprține fiecare adolescent, 

scopul comun de ajutorare a semnilor aflați în nevoie înlesnindu-le situații favorabile unei mai ușoare treceri 

peste barierele ridicate de timiditate sau de anumite complexe personale, frecvente la v=rsta adolescenței. 

Socializarea fiind una din condiţiile voluntariatului, aceasta îi pune adesea pe adolescenți în situții tehnici de 

comunicare şi învinge frica sau anumite temeri. Astfel prin comunicare, responsabilitate şi socializare se 

dobândesc calităţi de leadership, investiţia în propria persoană. Gestionarea situaţiilor care apar în activitatea 

de voluntariat contribuie la formarea profesională a elevilor voluntari, dezvoltă capacitatea de-a te perfecţiona 

şi a creşte odată cu proiectul tău, ajută la acumularea experienţei profesionale. 

Practicarea voluntariatului de către liceeni creează o serie de avantaje care se resimt pe termen lung. 

Activitatea voluntară ajută la stabilirea unui set propriu de valori care îl vor ajuta în viaţa sa de adult, învaţă să 

aprecieze valoarea lucrurilor şi să preţuiască chiar şi pe cele mărunte, obţine abilităţi de comunicare socială şi 

îşi trasează obiective reale în viaţă. Pot, de asemenea, să îşi descopere o pasiune, un hobby sau îşi descopere o 

vocație profesională viitoare, de multe ori dobândind calităţi de leader. Un tânăr care a practicat voluntariatul  

va deveni  util societăţii şi îşi va face prieteni noi.  

În alegerea  activităţilor de voluntariat organizate  tinerii aflați la vârsta adolescenței, se impun acţiuni 

care să îi motiveze şi să îi orienteze spre aceste preocupări , iar rolul cadrului didactic este de orientare  şi de 

formare. 

Astfel, prin voluntariat o persoană are ocazia de a lega prietenii, de a experimenta, dar cel mai 

important are un loc prielnic pentru dezvoltarea unor aptitudini, care creează caracterul și îi ajută la conturarea 

unui viitor pe placul lor. Există numeroase studii care arată impactul pozitiv al voluntariatului în cazul 

adolescenților, printre care și studiul Volunteerism in Adolescence: A Process Perspective, în care se eviențiază 

faptul că adolescenții care s-au implicat în activități de voluntariat au planuri educaționale și aspirații mai mari, 

medii mai bune și o motivație mai mare în participarea la activitățile organizate în școală. 

Tinerii care se implică  în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu 

şi rolul lor şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public,profesorul coordonator și alți 

reprezentanți ai  autorităților locle, le va creşte gradul de educaţie ecologică tinerilor. 

O altă formă de voluntariat este  promovarea  valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, tânărul va 

înţelege care-i sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală, în acest mod încrederea 

în forţele proprii creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne 

definesc. 

Pentru că solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în rândul tinerilor dorinţa de a fi solidari, de a 

face bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Calitățile cultivate prin voluntariat, răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le câştigă 

dacă tinerii sunt  încurajați să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea și alte aptitudini și calități morale și 

intelectuale pe care le are. De asemenea, creativitatea şi originalitatea pot fi stimulate atunci când tânărul 

adolescent  este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui la formarea sa. Acestea corespund 
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profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia 

îi aparţine. 
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Ce este voluntariatul? De ce să facem voluntariat? 

Prof. Stan Gabriela 

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 Aș începe lucrarea de față întrebând: ce este voluntariatul și de ce tot mai mulți oameni și copii îl fac?  

 Voluntariatul reprezintă un act voluntar al unei persoane sau a unui grup care oferă timp liber, ajutor 

și muncă pentru serviciul comunitar. Unii voluntari sunt instruiți în mod special în domeniile în care lucrează, 

cum ar fi medicina, educația, salvarea de urgență sau alții devin voluntari din dorința de a ajuta pe cei nevoiași, 

neajutorați. Eu împreună cu o parte din elevii mei facem parte din a doua categorie. Ne place să ajutăm, să 

aducem zâmbetul pe fața celorlați, să trăim împreună emoția. 

 La început am crezut că este greu, nu știam exact ce să facem, cum să facem. Cu timpul am învățat 

aceste lucruri și îmi place să cred că o facem bine. 

 Voluntariatul la școala în care lucrez se face de mulți ani. Am început cu pași mici și siguri. La început 

am realizat activități la nivelul școlii, apoi am început colaborarea cu ,,Salvați Copiii!"- filiala Hunedoara, am 

continuat cu activități de voluntariat în parteneriat cu alte școli din localitate, cu Crucea Roșie din localitate, 

iar în această perioadă am luat în grijă o doamnă în vârstă care nu are pe nimeni, o bunicuță. 

 Poate fi oricine voluntar? Pentru a fi voluntar trebuie să ai abilități speciale? În fiecare an descopăr 

lucruri noi. Astfel am ajuns la concluzia că pentru a fi voluntar trebuie să fi o persoană comunicativă, să simți 

compasiune, să poți lucra în echipă, să ai abilități de gestionare a timpului, să ai curaj, să fii pregătit pentru 

orice situație, să fii diplomat, răbdător. Și... nu poate fi oricine voluntar. Pentru acest lucru trebuie să ,,simți", 

să fii empatic. 

 De ce doresc elevii să devină voluntari?! Unii doresc acest lucru din curiozitate, alții deoarece au văzut 

acest lucru la părinții sau bunicii lor, iar alții din dorința de a-i ajuta pe cei aflați în situații dificile. Voluntariatul 

ajută elevii să devină competenți, empatici, responsabili, îi ajută să devină adulți de nădejde. 

 Personal, cred că voluntariatul se face în liniște, nu trebuie să dovedim nimic nimănui; acest lucru 

trebuie să ne aducă mulțumirea personală. Cred că acest lucru ne face să fim mai înțelepți, ne ajută să ne 

petrecem timpul în mod eficient, să ajutăm, să aducem zămbetul pe fața celor aflați în dificultate. Seara la 

culcare să zămbim, fiind mulțumiți cu ceea ce am făcut peste zi. Nu ne costă nimic să fim buni, dimpotrivă ne 

aduce mulțumirea și liniștea personală. Îmi doresc ca toți cei pe care îi cunosc să fie buni, să se gândească la 

ceilalți, să facă acte de caritate fără a aștepta nimic în schimb.  

 Îmi place să ajut oamenii, să fac voluntariat, să dau din ceea ce am eu. Am donat din dorința de a ajuta. 

În acest sens am colaborat foarte bine cu ,,Salvați Copiii!". Ei au o evidență foarte clară a copiilor/ familiilor 

cu probleme. Niciodată nu aștept nimic în schimb. Încerc să-i învăț și pe elevii mei acest lucru. Până acum am 

reușit și întotdeauna m-am bucurat și de sprijinul părinților.  

 Voluntariatul ne-a permis să ne conectăm și să ne confruntăm cu comunitatea din care facem parte, să 

vedem care sunt adevăratele probleme, ne-a ajutat să ne dorim să devenim mai buni, să putem oferi din ceea 

ce avem noi și celorlalți, indiferent că sunt copii sau adulți. Ne-a ajutat să ne dezvolăm abilitățile de 

comunicare, de relaționare, ne-a ajutat să fim mai umani.  

Am rămas surprinsă, în acest an școlar, atât de greu încercat, când elevii mei au fost dornici să participe 

la aceste acțiuni de voluntariat. Știau exact ce au de făcut, s-au organizat, au făcut cumpărături, au respectat 

toate normele de distanțare socială. Bucuria a fost în egală măsură a nostră, dar și a bunicuței. Copiii au 
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colindat-o! Bunicuța a fost fericită să ne vadă; ne-a povestit cât de greu îi este să fie singură. Ne-a spus că 

bucuria ei de zi cu zi sunt câinii pe care i-a adoptat și care o iubesc necondiționat.  

 Știți ce ne-a surprins? Bunicuța are patru câini. Toți sunt foarte bine îngrijiți! A spus că tot ce are 

împarte cu ei, sunt sufletul și viața ei. Asta e bunătate! Să împarți din puținul tău! Ne-a dat o lecție de viață.  

  

 

 Abia așteptăm să o vizităm pe bunicuța noastră! După vacanță intersemestrială vom merge să o vedem, 

să povestim cu ea, să-i ducem cele necesare. La primăvară vrem să- i amenajăm o grădină în care să plantăm 

flori.  

 Fiți voluntari, fiți buni, aduceți zâmbetul pe fața celor care nu au avut aceeași șansă ca și voi, fiți voi!  
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Voluntariatul și filantropia –un proiect spre desăvârșire a omului 

Tocuț Mirela 

 Colegiul Național „Samuil vulcan”, Beiuș 

           Azi, 30 ianuarie creștinii din Biserica Ortodoxă îi sărbătoresc pe Sfinții Trei Ierarhi – Vasile cel Mare, 

Grigorie Teologul și Ioan Gură de Aur – trei modele de iubire creștină față de Dumnezeu și de aproapele, iubire 

manifestată mai ales prin purtarea de grijă față de cei aflați în nevoi.  

         Un rol deosebit în grija față de cei nevoiași l-a avut Sf.Vasile cel Mare supranumit și „ocrotitorul 

săracilor”, care prin faptele și cuvântările sale, acest ierarh al Cesareei Capadociei din secolul al IV-lea, a luptat 

împotriva inegalităților sociale, îndrumând pe toți la milostenie. În viziunea sa pe care o găsim reflectată în 

omiliile scrise, bunurile materiale sund daruri de la Dumnezeu care trebuie administrate spre folosul tuturor. 

Modelul de iubire al Sfântului Ierarh față de aproapele - iubire exprimată prin generozitate, dăruire, bunătate, 

jertfă- rămâne Domnul Hristos. Necesitatea iubirii apropelui (cunoscută și sub conceptul de filantropie - cuvânt 

de origine greacă ce înseamnă „iubire de oameni”)  pentru mântuire, este accentuată  în cuvântarea Domnului 

Hristos despre a doua Sa venire când criteriul Judecății de Apoi va fi împlinirea faptelor milei trupești și 

sufletești față de aproapele- cuvinte sintetizate de Sfântul Vasile cel Mare astfel:  Nu ai avut milă, nimeni nu 

va avea milă de tine. Nu ți-ai deschis casa celui străin, vei fi îndepărtat de la împărăție. Nu ai dat pâine celui 

flămând, nu vei câștiga viața veșnică.83  În acest sens, Sfântul Vasile cel Mare se remarcă ca și ierarh în scaunul 

Mitropoliei Cesareei Capadociei din anul 370 d. Hr., prin ridicarea așezămintelor pentru săraci, bătrâni, leproși, 

călători, bolnavi, orfani - așezăminte ridicate la marginea Cesareei, care pe bună dreptate era cunoscută drept 

un oraș al asistenței sociale. Toate acele așezăminte, numite după numele binefăcătorului Vasiliade, au fost 

finanțate din veniturile personale ale marelui ierarh și din cele ale Bisericii. Vasiliada cuprindea: case de 

îngrijire a săracilor, un cămin pentru străini, un spital pentru leproși. Se poate spune că aceste așezăminte 

medico-sociale au fost cel mai complex și amplu sistem de întrajutorare, voluntariat, filantropie nu doar din 

secolul al IV-lea, ci și din primul mileniu creștin , fapt pentru care Sfântul Vasile a fost numit și „cel Mare”. 

      Astfel, de la modelul de iubire a Domnului Hristos, continuând cu agapele frățești de după Sfânta Liturghie 

din perioada apostolică, cu Vasiliadele Sfântului Vasile cel Mare, Biserica a rămas statornică în activitățile 

filantropice și activitățile educativ-culturale pentru dezvoltarea compasiunii, a jertfelniciei în societate, 

conștientă fiind că suferința și nevoile umane rămân o realitate prezentă în societate indiferent de timpul istoric 

în care trăim. 

     Învățând din modelul Domnului Hristos, al sfinților, al Bisericii și al celor de lângă noi, fiecare e chemat să 

fie slujitor celorlalți, să fie lumină pentru alții prin faptele bune - Așa să lumineze lumina voastră înaintea 

oamenilor, așa încât să vadă faptele voastre cele bune  și să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri.84  Pornind 

de la mici gesturi de binefacere pe care conjunctura sau pronia lui Dumnezeu le crează pentru a ne desăvârși, 

îndumnezei și până la implicarea socială și civică prin acțiuni de voluntariat; mila, milostenia, caritatea, 

filantropia sau voluntariatul nu doar că ne recomandă în societate ca fii ai lui Dumnezeu, moștenitori ai 

Împărăției Cerurilor la care suntem chemați, ci ea se propune și ca fiind cel mai bun proiect de dezvoltare 

personală care ne oferă posibilitatea descoperirii de sine, a dezvoltării abilităților personale: solidaritate, 

toleranță, încredere, spirit civic și responsabilitate socială. Prin voluntariat se deschid orizonturile realității 

mărginită de limitele propriei existențe, astfel că omului i se oferă posibilitatea depășirii de sine prin intrarea 

 
83 Sfântul Vasile cel Mare, Hom. In divites, 4, PGXXXI, apud Ion Vicovan, „Sf. Vasile cel Mare – teologul 

şi modelul filantropiei”, în: Studia Basiliana,  vol. I, p. 150. 
84 Sfânta Scriptură, Evanghelia după Matei, capitolul 5, versetul 16, editura Institutului Biblic și de Misiune 

Ortodoxă, București, 2008, p.1101 
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în contact cu realități neștiute, netrăite, neexperimentate până atunci, realități necesare spre a fi cunoscute tot 

mai mult în contextul societății de azi centrată pe consumerism, abundență și progres individual. 

       Dar, dincolo de beneficiile personale pe care le poate aduce voluntariatul, această implicare rămâne o 

manifestare a virtuții supreme, a dragostei creștine față de aproapele care se cere a fi văzut un partener pe 

drumul mântuirii noastre, un candidat și el ca și noi la Împărăția lui Dumnezeu, Împărăție care nu poate fi 

câștigată decât prin comuniune cu ceilați. 
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O faptă bună în fiecare zi 

Țigan Adriana – Gina 

Liceul Național de Informatică Arad 

 

               Uneori suntem atât de înconjurați de propriile noastre vieți încât nu ne mai gândim la ce se întâmplă 

în jurul nostru. Obiectivele noastre ne ocupă cea mai mare parte a atenției, împreună cu problemele noastre - 

am putea chiar crede că sprijinul oamenilor din jurul nostru este mai mult sau mai puțin dat. Când se întâmplă 

acest lucru, este o idee bună să facem un pas înapoi și să ne concentrăm atenția către oamenii din jur. Trebuie 

să ne întrebăm ce putem face pentru a îmbunătăți lucrurile, cum putem fi de ajutor. De obicei, este suficient ca 

doar să facem niște lucruri mici pentru a sprijini alte persoane, în timp ce ne îmbunătățim propriul mediu. 

 Iată câteva idei pentru faptele bune de zi cu zi: 

 Putem oferi cuiva un zâmbet - efectul este mai mare decât am putea crede.  

   Zâmbetul este „kilometrul zero” a iniţierii noastre socio-emoţionale. Un zâmbet, o privire caldă, 

facilitează aşadar deschiderea și socializarea. Zâmbetul ne influenţează întregul comportament. El se citeşte în 

vocea și în gesturile noastre. Zâmbetul este modalitatea prin care comunici că eşti bine şi prin care doreşti ca 

în universul interior al cuiva să se producă aceeași reacţie.Zâmbim ca să alungăm tristeţea şi să inducem 

entuziasmul…Zâmbim pentru că zâmbetul constituie cea mai subtilă şi mai rafinată metodă de a comunica, 

suplinind cu succes cuvintele. Toţi ştim să zâmbim, dar puţini cunoaștem lecţia zâmbetului. 

           Rabelais spunea că omul este singurul animal care râde. Uneori însă, uităm cât de important este un 

zâmbet. Personal, am observat că persoanele optimiste, care au mereu un zâmbet pe buze, au tăria de a trece 

mai uşor peste probleme. Zâmbind, glumind, ne facem viaţa mai uşoară. Există în acest sens atât argumente 

psihologice, cât şi fiziologice. Atunci când ne păstrăm simțul umorului, o problemă nu va mai avea proporţii 

atât de mari şi nu ne va umbri viaţa. Acea problemă nu ne va încărca mintea şi astfel vom fi mai capabili să 

găsim o soluţie. Zâmbetul este acea stare de detaşare de complexitatea vieții. 

           Ascultarea 

           Multe dintre persoanele pe care le cunoaștem s-ar bucura probabil mai mult de atenția noastră, așa că 

trebuie să ne luăm puțin timp din ziua noastră agitată și să ascultăm. Am putea merge la plimbare cu cineva 

sau putem ieși la o cafea. Acordarea de timp și atenție poate avea un impact pozitiv imens. Mai mult, dacă 

alegem să petrecem ceva timp cu o persoană pe care nu am mai văzut-o de ceva timp, sentimentele fericite vor 

crește și vor crește în mod clar. 

A asculta înseamnă implicit şi a privi: nu exista o ascultare activă fără contact vizual. Privirea deschide 

canalele de comunicare. Prin privire poţi recunoaşte prezenţa celuilalt, poţi manifesta dorinţa de comunicare, 

interes, respect. Privirea exprima starea de spirit, iar interlocutorul poate observa o anume „expectativa 

pozitivă”, adică acea atitudine care denotă o atenţie binevoitoare acordată celuilalt şi faptul că ne aşteptam să 

primim de la interlocutor mesaje importante. 

Mai mult decât atât, a asculta activ înseamnă a empatiza cu emoţiile celuilalt. Empatia reprezintă arta 

de a  te identifica cu sentimentele celuilalt ascultând atent pentru a putea înţelege mai bine punctul de vedere, 

motivaţia, interesul, pentru a vedea lumea prin prisma celuilalt. De asemenea ascultarea activa implica 

înţelegere, presupune că dincolo de raţionamentul interlocutorului şi faptele relatate, să înţelegi semnificaţia 

intelectuală şi afectiva profundă a acestor fapte pentru interlocutor, să îţi dai seama de conotaţia afectivă a 

anumitor cuvinte, gesturi, priviri. 

           Ajutorul 

           Cuvântul suferinţă este unul dintre cel mai greu de suportat  când vine vorba de propria persoană. De 

aceea este important să ne gândim ce reprezintă şi pentru cei din jurul nostru. Atunci când ajutăm o persoană 

la nevoie, nu doar că îi luăm o povara de pe suflet, dar îi și dăm puterea de care are nevoie să îşi revină. 

Ajutând, dăm un exemplu familiei, copiilor noștri sau celor din jur si doar stim ce important este sa fim un 

exemplu de urmat! Ajutând pe cineva ne oferă o stare de bucurie şi împlinire. Pentru că atunci când dăm 

altora, se stabileşte un ton pozitiv şi puternic pentru aceea zi. Oferirea dă naştere unor nivele înalte de 
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împlinire şi fericire, iar atunci sunt atraşi şi alţii spre acel scop. Atunci când ajutăm, putem face să se 

întâmple lucruri uimitoare impulsionându-i pe cei la nevoie,să fie fericiţi. 

          Ne ajutăm pe noi înșine 

          De asemenea, este important să nu uităm de voi înșine. Trebuie să fim cu ochii pe propriile nevoi și să 

ne asigurăm că dacă noi nu ne simțim cât mai bine, nu putem face lucruri bune pentru alți oameni.  

          A dărui 

          A dărui nu este o datorie, ci un privilegiu, spun oamenii înțelepți. Generozitatea nu se măsoară, nu e la 

kilogram, ci constă în a face ceva atunci când trebuie. Nu e prea greu să facem asta. E chiar simplu. Trebuie 

să facem din a dărui o obișnuință, trebuie să dăruim ce ne permitem și ceea ce credem că ajută, că aduce 

bucurie, trebuie să dăruim celor care ne iubesc sau nu. Astfel, ne dăruim și nouă, pentru că generozitatea este 

o stare a sufletului, și odată dobândită această stare vom dărui mereu. A fi generos înseamnă a gândi cu 

respect, a iubi cu inima și a dărui cu suflet. Înseamnă să devenim un om frumos, unul care știe deja drumul 

ce ne va ține mereu tineri înlăuntrul nostru. 

            Complimentele 

            Un cuvânt frumos la momentul potrivit îi face pe toți mai fericiți. Putem face mai mult decât să 

comentăm o treabă bine făcută sau să anunțăm pe cineva cât de bine arată, să spunem cuiva dacă ne place 

atitudinea sau pur și simplu că ne place sentimentul pe care îl avem atunci când petrecem timp împreună. La 

fel ca faptele bune, complimentele tind să revină și la noi! 
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,, MINTE SĂNĂTOASĂ ÎN CORP SĂNĂTOS” – PROIECT EDUCAȚIONAL 

Prof. Han Geta 

Școala Gimnazială Nr.1 Limanu, jud. Constanța  

 

În Mileniul III, omul prin acțiunile pe care le desfășoară, reprezintă elementul de bază din contextul 

vieții sociale. Pentru o dezvoltare armonioasă a personalității umane, fiecare fiintă are nevoie de susținere, 

lucru realizabil prin respectarea drepturilor și asigurarea libertăților fundamentale. Aceste drepturi și libertăți 

pot fi considerate iluzorii în anumite medii de viață, datorită igienei precare, foametei și lipsa educației. 

Dintre toate acestea, educatia are un rol fundamental, deoarece ea are sarcina de a pregăti omul în formarea 

unor deprinderi și aptitudini necesare evoluției sale pentru o igiena corporală și alimentară corespunzătoare. 

În mediul rural, greu încercat de lipsurile materiale și infrastructura precară, educația poate fi 

considerată punctul de plecare pentru un viitor mai bun al actualelor generații. 

Prin implicarea părinților, cadrelor didactice, doctorilor și asistenților medicali, dar și a unor ONG-uri sau 

firme care pot sponsoriza activitățile extracurriculare de tip workshop, mese rotunde și jocuri aplicate, elevii 

își pot forma un comportament responsabil față de igienă, favorabil schimbării și realizării unei vieți de 

calitate. 

La nivelul Școlii Gimnaziale Nr.1 Cotu – Văii, structură a Școlii generale ,, Ion Creangă” din 

Albești, în anul școlar 2019-2020 am desfășurat în parteneriat cu elevii și cadrele didactice voluntare din 

cadrul Liceului Teoretic ,, Callatis” din Mangalia, activitatea  ,, Minte sănătoasă în corp sănătos”.  

Beneficiarii activității au fost 67 de elevi din ciclul primar, clasele CP - aIV-a. 

Colaboratori au fost cadrele didactice și elevii voluntari din ciclul gimnazial și liceal de la Liceului 

Teoretic  ,, Callatis”, care au oferit pachete cu produse de igienă (pastă de dinți, periuță de dinti, săpun, 

șampon, gel de duș, burete de baie, servețele umede și uscate, dezinfectant, etc.) și dulciuri. 

Scopul activității l-a reprezenta implicarea activă şi efectivă a copiilor în activităţi prin care să le fie 

dezvoltate prin joc, obiceiuri corecte de igienă corporală și alimentară, care să îi însoțească pe durata întregii 

vieți. 

Principalele obiective ale activității au fost: 

Formarea unui comportament responsabil faţă de igiena, favorabil schimbării şi realizării unei vieţi de 

calitate;  

Conştientizarea menținerii sănătății orale; 

Dezvoltarea unei atitudini pozitive faţă de igiena dentară care îi vor stimula în utilizarea corectă a 

periajului dinților;  

Formarea deprinderilor unor obiceiuri cât mai sănătoase. 

Activitatea s-a desfașurat într-un mod plăcut și agreat de copii, în apropierea sărbătorilor de iarnă. Elevii 

voluntari  au prezentat activitatea prin intermediul unui joc, conducand elevii catre tema de bază. Jocul se 

numește ,, Transfer de germeni” și are drept scop să îi învețe pe elevi cum sunt transferați germenii.  

Resursele materiale necesare : culori lavabile/ acuarele la tub. Desfășurarea jocului: s-a aplicat culoare pe 

palme fără  ca cei mici să se uite, și apoi elevul volutar s-a prefăcut că a strănutat. Apoi a mers normal prin 

clasă, atingând tot ce se poate cu mâinile și răspândind vopseaua. Copiii au fost rugați să meargă după el și 

să pună și ei mâna unde a atins voluntarul, colorându-se astfel pe mâini. 

 

  După exercițiu, copiii au numărat suprafețele pe care „germenii” au fost transferați și s-a evidențiat și 

locul de proveniență al germenilor, precum și cauza: volutarul  nu s-a spalat pe mâini după strănut. 

A urmat vizualizarea  unui material PPT cu principalele reguli de igienă, bolile care pot surveni prin 

nerespectarea acestora, iar prin intermediul unor ghicitori au identificat principalele produse de igienă 

corporală, dar și modul corect de utilizare al acestora. Au realizat o piramidă a alimentelor, prin decuparea 

produselor din diferite reviste. Pe baza piramidei obținute au purtat discuții libere despre rolul alimentelor, 

modul în care acestea pot fi preparate și apoi consumate, dar și conservarea acestora într-un mod 

corespunzător pentru evitarea bolilor. 
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Evaluarea activității s-a realizat prin intermediul unor desene tematice, fotografii, discuții libere și 

multe jocuri de rol în cadrul cărora elevii au rezolvat sarcinile propuse de elevii volunatari. Un exemplu 

concret a fost jocul  de rol  ,,La dentist”, unde doi elevi au avut rolul de doctor  și pacient, iar sarcina jocului 

a fost identificarea cauzelor care au condus la apariția unei carii dentare și propunerea unor soluții pentru 

prevenirea acestora pe viitor. 

Pentru a verifica cunoștințele acumulate la nivelul clasei a IV-a, în cadrul acestei activități, am reluat 

în perioada stării de urgență decretată la nivel național, la câteva zile după ce Organizația Mondială a 

Sănătății declarase pandemia, principalele reguli de igienă. Activitatea s-a realizat on-line, prin intermediul 

platformei Zoom și a fost moderată de Minura Maria Deleanu, studenta anul III la Facultatea de Medicina 

Ovidius din Constanța, fostă elevă a Liceului Teoretic ,, Callatis”. 

Consider ca aceste activități derulate în cadrul instituțional sau virtual, au fost de un real folos aducând un 

plus de informație elevilor, chiar dacă în general părinții sunt cei care se ocupă de îngrijirea și igiena 

copilului începând imediat după naștere, apoi continuând cu menținerea sănătății și prevenirea îmbolnăvirii.  

Important este și ca cei mici să învete despre importanța igienei și ce e de făcut pentru a avea o 

igienă corporală și alimentară optimă. Pentru acest lucru ei au nevoie de un pic de îndemn și motivație în 

acest sens, astfel prin acest tip de proiect, școala intervine, iar educaţia pentru sănătate la nivelul şcolii poate 

reprezenta una dintre principalele căi de promovare a cunoştinţelor corecte privind diferite aspecte ale 

sănătăţii şi totodată de formare a atitudinilor şi deprinderilor indispensabile unui comportament responsabil 

şi sănătos. 
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Trăiesc, deci învăț! 

 Profesor Laura-Mariana Vultur 

 Liceul Teoretic Sanitar Bistrița Județul Bistrița-Năsăud 

 

 „Educația nonformală reprezintă ansamblul acțiunilor pedagogice proiectate și realizate într-un cadru 

instituționalizat extradidactic sau/și școlar, constituit ca o punte între cunoștințele asimilate la lecții și 

informațiile acumulate informal (Cristea Sorin, Dicționar de Termeni Pedagogici, Editura Didactică și 

Pedagogică, București, 1998, p.135).” 

 Educația nonformală sprijină, direct și indirect, acțiunile și influențele sistemului de învățământ pe 

două circuite pedagogice principale: 

a)Un circuit pedagogic situat în afara clasei:1. cercuri pe discipline de învățământ, cercuri interdisciplinare, 

cursuri tematice/transdisciplinare;  2. Ansambluri sportive, artistice, culturale,etc.;3.întreceri, competiții, 

concursuri, olimpiade școlare. 

b)Un circuit pedagogic situat în afara școlii:1.activități perișcolare, organizate special pentru petrecerea 

educativă a timpului liber cu resurse tradiționale: excursii, vizite, tabere, cluburi, vizionări de 

spectacole(teatru, cinema...) și de expoziții;2. activități parașcolare, organizate în mediul socio-profesional, 

ca soluții alternative de perfecționare, reciclare, instruire permanentă, instituționalizate special la nivel de: 

presă pedagogică, radio-televiziune școlară, cursuri, conferințe tematice-cu programe speciale de educație 

permanentă. 

   Educația nonformală previne abandonul școlar prin  sprijinirea elevilor, studenților, cu șanse 

speciale minime/maxime, de reușită școlară, profesională, stimulează dezvoltarea personalității elevilor, a 

comunității educative locale, la niveluri de performanță și de competență superioare, relevante în plan 

intelectual, moral, tehnologic, estetic, fizic. De-a lungul carierei didactice, am observat că de activitățile 

nonformale enumerate anterior pot constitui exemple ale educației  permanente realizată în asociație cu 

educația școlară. Am constatat că activitățile extrașcolare și proiectele cultural-artistice au stimulat și 

dezvoltat creativitatea, imaginația, potențialul intelectual și artistic al elevului. De asemenea acestea au făcut 

apel la potențialul multicultural și etnic al comunității, la eficientizarea cunoașterii și promovării resurselor 

spirituale, istorice și geografice locale și naționale. Activități îndrăgite de copiii de toate vârstele sunt cele de 

voluntariat și într-ajutorare a semenilor, ei implicându-se cu mare responsabilitate în găsirea de soluții acolo 

unde alții, chiar maturi nu le găsesc. În urma multitudinii de astfel de activități desfășurate de-a lungul anilor, 

am ajuns la concluzia că toate obiectivele educației școlare și extrașcolare, ale conținuturilor formale, 

nonformale și informale trebuie în așa fel reorientate și dimensionate încât să vizeze dobândirea autonomiei 

formative cu calitățile subsecvente: stabilitate intrapsihică, vigoare emoțională, avânt lăuntric, opțiune 

responsabilă, angajare socială, autodepășire, dispoziție pentru reînnoirea cunoștințelor, „învățarea de a 

învăța, interînvățarea, sporirea educabilității, învățarea autodirijată”(Dave,R.H.,1991, Fundamentele 

Educației Permanente, Editura Didactică și Pedagogică, București, pp.407-410). 

 „Dacă învățământul tradițional punea accentul pe transmiterea de cunoștințe, formarea de priceperi și 

deprinderi și cultivarea unor atitudini și capacități intelectuale, astăzi această triadă ierarhică trebuie 

inversată, pe primul loc plasându-se exigența formării de atitudine și capacități spirituale, după care urmează 

formarea de priceperi și deprinderi și, la urmă, se plasează transmiterea de cunoștințe(Constantin Cucoș, 

Pedagogie, 2002, Iași, Editura Polirom, p.163).” 

 În sensul celor expuse anterior, am constatat că cea mai bună relaționare dintre profesor și elev este 

cea de tip democratic, în care profesorul face alianță cu elevul; relația dintre ei devine una colaborativă, 

elevul fiind înțeles ca o persoană autonomă, demnă, responsabilă față de propriul demers de formare. Elevul 

nu mai este identificat cu un obiect pasiv, asupra căruia se acționează, ci devine un actor care se implică activ 

în alegerea și adecvarea  în/la  actul instruirii. Elevului i se acordă un anumit credit, în acord cu gradul său de 

maturizare intelectuală și spirituală, preluând secvențial din anumite atribute clasice ale învățării. Profesorul 
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poate crea multiple situații de implicare a elevilor, va antrena efectiv elevii în procesul de deslușire a 

adevărurilor, se va lăsa interpelat, interogat de elevi.  

 Modelul acestei metode îl prezintă Constantin Cucoș în cartea Educația religioasă. Conținut și forme 

de realizare(Editura Didactică și Pedagogică, București, 1996,p.190-191) Această alianță își are originea în 

însăși maniera Domnului Hristos de a se raporta la cei doisprezece apostoli în punerea bazelor răspândirii 

învățăturii Sale. Această relație este în concordanță cu tendințele de evoluție ale tinerilor spre autonomie. 

Metoda alianței se caracterizează prin următoarele trăsături: 

1.alianța este un raport cu un grup, cu o realitate socio- culturală bine definită; nu este ținti individul ca atare, 

ci grupul văzut ca ansamblu; 

2.alianța face ca Dumnezeu să nu rămână distanțat, ci să coboare în poporul Său, marcând o dată mai mult 

dimensiunea comuniunii și comunicării cu transcendența; 

3.alianța se bazează pe raporturi de dialog și prietenie între elevii care devin coparticipanți la acțiunea de 

educare și formare reciprocă ; 

4.alianța vine în întâmpinarea trăirilor sacre, pentru că deschide omului apetitul autonomiei și al 

responsabilității; 

5.se actualizează disponibilitățile relaționale ale copiilor, de deschidere și împlinire prin ceilalți. 

 Cele enumerate mai sus reprezintă principii după care m-am străduit să îmi construiesc activitatea 

didactică atât la clasă cât și în afara ei. De asemenea crezul conform căruia îmi conduc demersul educativ 

(informal, formal, nonformal) este că fiecare copil/tânăr este unic, valoros cu toate particularitățile lui, că 

fiecare este dăruit cu talente ce trebuie descoperite  valorificate, că fiecare merită sprijinit să își atingă cel 

mai bun potențial. Tocmai pentru a întări legătura amicală cu elevii, i-am îndrumat, printre altele, să 

îmbrățișeze voluntariatul, să devină, mai ales liceenii, voluntari în diverse domenii de activitate. Mulți au 

urmat chiar cursuri și au primit certificate în acest sens , devenind voluntari activi ai acestor instituții: 

Societatea Națională de Cruce Roșie, Serviciul de Ambulanță, SMURD, ISU Bistrița-Năsăud, Centrul de 

Transfuzii Bistrița, voluntari ai Centrului pentru Tineret „Ioan Bunea” Sîngeorz-Băi, județul Bistrița-Năsăud. 

Aici devin parteneri ai profesorilor coordonatori ai taberei, și ei la rândul lor în calitate de voluntari. Dintr-o 

astfel de tabără vă voi prezenta câteva imagini care  vorbesc de la sine despre bucuria de a învăța împreună 

altfel, vorbesc despre raportul optim dintre directivitate și libertate, în care profesorul nu își diminuează 

prerogativele, el e mereu prezent, dar este ajutat, completat de elevi. 
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Cu tineri liceeni voluntari minunați, alături de coordonatorul principal al taberei și cu Ana, fiica mea , viitor 

voluntar!                                                                            

 

                                                                                                                                30 ianuarie 2021 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1027  

O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI! 

  

Profesor învățământ preșcolar Laza Sorina Carmen 

Grădinița PP.Mămăruța Arad 

 

 

Motto:”Copiii n-au știut niciodată să își asculte părinții,dar au reușit întotdeauna să îi imite” 

                                                                                                      James Arthur Baldwin 

 

 

             Gândul de a face o faptă bună s-ar putea să-ți treacă din când în când prin cap, dar, din cauza vieții  

aglomerate, s-ar putea să eziți  mai mult decât ți-ai dori. Adevărul este că majoritatea faptelor bune nu 

necesită timpul și organizarea pe care credeți că le fac.Oportunitatea de a face o faptă bună apare în fiecare zi 

- ar putea fi în magazinul alimentar, la naveta zilnică la serviciu sau în timp ce pregătiți niște  prăjituri. 

            Vă încurajăm să începeți să efectuați fapte bune în fiecare zi și, pentru a începe, o listă cu idei e 

binevenită - deci, fără scuze! Lucrul care te va surprinde cel mai mult este cât de bine te vei simți după aceea. 

 

• Faceți o porție dublă de ceva delicios și congelabil și dați-l unui vecin mai în vârstă, care nu mai 

gătește pentru el sau pentru ea. 

• Cumpărați o pungă cu alimente bune - cafea de înaltă calitate, paste din cereale integrale, o cutie de 

fursecuri  sau alte delicii pe care le-ați cumpăra în mod normal pentru dvs.  și donați-o unui adăpost 

local de alimente. 

• Tăiați o grămadă de flori proaspete din grădina dvs. și duceți-le la o casă de îngrijire bătrâni, astfel 

încât locuitorii să se bucure de mirosurile primăverii sau verii. 

• Aduceți-vă câinele  pentru o vizită la un azil de bătrâni  sau a unui centru de copii. Nu există nimic  

mai bun ca un cățel fericit care să ridice moralul cuiva. 

• Când ieșiți cu lopata să dați zăpada sau vă măturați frunzele, nu este prea mult efort să faceți același 

lucru pentru un vecin. Consideră că este un exercițiu bun, precum și o faptă bună. 

• Ține ușa pentru oamenii din spatele tău, mai ales dacă persoana din spate transportă pachete, genți 

sau copii. 

• Faceți voluntariat la un program local de mic dejun. Un zâmbet cald și o primire prietenoasă ajută 

mult. 

• Adu-i cuiva mai puțin norocos o plantă sau câteva flori proaspete. Este ceva pentru care s-ar putea să 

nu dorească să cheltuiască bani. 

• Faceți supă pentru un prieten care își revine după o intervenție chirurgicală sau o boală. Gătitul este 

ultimul lucru pe care îți vine să-l faci atunci când nu te simți foarte bine. 

• Scoateți copiii fratelui dvs. pentru o zi - la filme, cules de mere, pentru o excursie. Părinții s- ar putea 

bucura probabil de o pauză și copiilor le va plăcea. 

• Puneți împreună un coș cu delicii pentru un prieten care a avut o moarte în familie. Livrează-l după 

ce a avut loc înmormântarea, când majoritatea prietenilor s-au întors în viața de zi cu zi. 

• Însoțiți-vă bunicii, părinții vârstnici și prietenii lor la biserică, la întâlnirile medicului sau la filme. Ei 

(și corpurile lor îmbătrânite) vor aprecia gestul. 

• Voluntar pentru o organizație caritabilă. Alegeți o cauză apropiată și dragă inimii voastre și donați-

vă timpul pentru ei. 

• Așezați-vă împreună cu familia și evaluați ce ați cheltui unul pe altul pentru cadouri. În loc să vă 

cumpărați cadouri reciproce de zile de naștere sau de sărbători, donați suma estimată unei organizații 

caritabile. 

• Dacă sunteți la coadă la magazinul alimentar cu un coș plin, lăsați persoana din spatele dvs. care are 

doar 5-10 articole să meargă în fața dvs. 
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• Oferiți-vă să aveți grijă de animalul de companie al unui vecin atunci când pleacă într-o mică 

vacanță. Se vor simți confortabil știind că animalul lor de companie este pe mâini bune. 

• Pregătiți cina pentru prietenii care au  un nou-născut (sau, dacă sunt departe, trimiteți un card cadou 

pentru magazinul alimentar sau pentru un restaurant preferat, astfel încât să poată comanda ceva). 

• Ajutați pe cineva care pare pierdut cu indicații. Majoritatea oamenilor sunt intimidați și se simt 

vulnerabili atunci când sunt pierduți, oferindu-vă să-l ajutați să-și găsească destinația. 

• Donați sânge. O singură donație poate ajuta până la 4 persoane - acest lucru ar trebui să fie suficient 

de inspirat. Consultați site-ul web din localitatea dvs.pentru mai multe informații. 

• Donați hainele uzate și articolele de uz casnic pentru caritate. Procedând astfel, puteți ajuta oamenii 

să răspundă nevoilor umane de bază. Puloverele tale vechi vor ține pe cineva cald în timpul iernii, iar 

aparatele tale de uz casnic pot ajuta pe cineva să-și mobileze noul apartament. 

•  În preajma Crăciunului, găsiți un program de întrajutorare în comunitatea dvs. Puteți dona lucruri de 

bază precum pastă de dinți, prosoape, cearșafuri și pijamale pentru o familie care are nevoie să  

deschidă un cadou în dimineața de Crăciun. 

•  Ajutați o persoană în vârstă să coboare din autobuz sau să traverseze drumul oferindu-vă să o luați 

la braț sau să-i transportați bagajele. 

•  Oferiți-vă să îngrijiți copiii unei prietene într-o noapte, astfel încât ea și partenerul ei să se poată 

bucura de o seară romantică. Prietena ta va fi cu siguranță recunoscătoare pentru noaptea liberă. 

• Adu-ți revistele vechi într-o sală de așteptare a spitalului pentru a face ca așteptările pacienților să fie 

puțin mai plăcute. 

• Scrieți o scrisoare sau un e-mail unui prieten bun sau unui membru al familiei pentru a-i anunța cât 

de mult îi prețuiți. Vă puteți imagina deschiderea unei astfel de scrisori?  

• Vizitați o casă de îngrijire bătrâni doar pentru a discuta cu unii dintre rezidenți, deoarece mulți dintre 

ei nu primesc vizitatori. 

•  Se spune că zâmbetul este contagios. Alegeți o zi pentru a zâmbi tuturor celor pe care îi întâlniți. 

•  Transmite-ți cărțile după ce le-ai citit pentru ca altcineva să se poată bucura. Duceți-le la un adăpost 

local sau dați-le prietenilor. 

•  Data viitoare când citiți un articol despre un autor pe care știți că i-ar plăcea prietenului dvs. iubitor 

de carte, transmiteți-l acestuia. Îl va face să se simtă bine că te gândești la el. 

•  Dacă ați descoperit un mic restaurant sau magazin minunat, răspândiți vestea. Afacerea și persoana 

căreia îi veți spune vor beneficia în același timp. 

•  A fi supărat pe cineva necesită multă energie de la ambele persoane implicate, așa că mergi mai 

departe și renunță la supărare. Iertarea cuiva care ți-a făcut rău va deschide ușa pentru reluarea unei 

prietenii. 

•  Într-un weekend întâmplător, surprindeți-vă soțul / soția cu micul dejun în pat. Le veți face ziua mai 

frumoasă. 

•  Când întâlniți o ofertă de doi în unu ( sunt populare la magazine), donați-vă produsul gratuit unui 

adăpost local. 

•  Faceți complimente!Colegei dvs. de muncă îi va plăcea să audă că arată minunat în noua ei fustă. 

•  Ieșirea nu este atât de ușoară pentru unii. Oferă-te voluntar pentru a face cumpărăturile bunicilor tăi, 

o dată sau la două săptămâni. Este atât de greu să faci cumpărături pentru altcineva când mergi deja 

la magazin? 

•  Data viitoare când faceți cumpărăturile alimentare, luați și un sac mare cu alimente pentru pisici sau 

câini pentru a le dona unui adăpost local pentru animale. 

     

      După ce ai făcut mai multe fapte bune , răsfăță-te cu ceva ce îți place, ia cina la restaurantul tău 

preferat sau cumpără-ți pantofii mult doriți pe care i-ai privit demult. Și, indiferent de ce ai luat, nu 

suferi de remușcările cumpărăturilor. După toate actele tale dezinteresate, meriți un pic de răsfăț. 
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      Iar dacă copiii tăi te vor vedea făcând asta,va fi cea mai bună învățătură pentru ei,iar într-o zi vei 

fi uimit să vezi că îți vor urma exemplul. 
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EDUCAŢIA  INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIŢĂ 

Prof. înv. Preşc Dima Georgiana Cocuţa  

Grădiniţa cu program prelungit nr. 10 Buzău  

 

                                          ,,Eu sunt copilul! Tu ţii în mâinile tale destinul meu.Tu determini în                         

cea mai mare măsură, dacă voi reuşi sau voi eşua în viaţă! Dă-mi, te rog, acele lucruri care să mă 

îndrepte spre fericire. Educă-mă , te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume".                                             

(Din ,,Child's Appeal”, Mamie Gene Cole) 

    

  Fiecare copil este diferit şi special şi are propriile nevoi, fie că este sau nu un copil cu 

dizabilităţi.Toţi copiii au dreptul la educaţie în funcţie de nevoile lor. Educaţia incluzivă are ca principiu 

fundamental un învăţământ pentru toţi,împreună cu toţi, care constituie un deziderat şi o  

realitate ce câștigă adepți și se concretizează în experiențe și bune practici de integrare/ incluziune. 

              Educația de tip incluziv este o educaţie de calitate, accesibilă şi care îşi îndeplineşte menirea de a se 

adresa tuturor copiilor, fără discriminare. În întreaga lume, din ce în ce mai mulți copii care provin din medii 

defavorizate urmează grădinițele, școlile primare sau gimnaziale.În cele mai multe țări se stipulează prin lege 

că toți copiii trebuie să beneficieze de educație.    

           Grupul Român pentru Educație Incluzivă ( GREI) are ca obiectiv general conectarea României la 

eforturile  internaționale în realizarea educației incluzive, susținerea și dezvoltarea modelului românesc și 

promovarea acestuia la nivel național și european. Principiile pe care GREI le promovează sunt simple, clare 

și de maximă generalitate: 

- fiecare copil este unic și valoros în cadrul sistemului de educație; 

-fiecare copil poate învăța; 

-politicile școlare sunt cele care trebuie să încurajeze mai curând ideea de școală pentru copil, decât cea de 

copil pentru școală; 

-încurajează dezvoltarea și susținerea serviciilor de sprijin în școală , pentru a oferi oportunități de dezvoltare 

tuturor elevilor, dar și pentru a forma și sprijini profesorii; 

- susțin parteneriatul educațional dintre profesori, părinți, elevi, alături de toți profesioniștii care dau valoare 

adăugată actului educațional; educație incluzivă înseamnă sprijin și educație pentru toți, grijă și atenție pentru 

fiecare. 

              În acest sens, integrarea educativă vizează reabilitarea și formarea persoanelor cu nevoi speciale, 

aflate în dificultate  psihomotorie, de intelect, de limbaj, psihocomportamentală, senzorială, printr-o serie de 

măsuri de natură juridică, politică, socială, pedagogică. În pedagogia contemporană există o preocupare intensă 

pentru găsirea căilor și mijloacelor optime de intervenție educativă, încă de la vârstele mici, asupra unei 

categorii cât mai largi de populație infantilă. Astfel, conștiința copiilor, de la cea mai fragedă vârstă, trebuie 

formată și dezvoltată , învățându-i pe aceștia că primirea copiilor ,,diferiți”, alături de toți ceilalți, trebuie făcută 

nu de dragul lor, în primul rând, și nu din milă pentru ei, ci pentru dreptul fiecărui individ de a participa la 

acțiuni comune pentru dezvoltarea lui ulterioară , pentru a contribui și el la dezvoltarea comunității în care 

trăiește. 

 Argumentul acestui referat este tocmai ideea că incluziunea poate și este mai mult decât un discurs 

demagogic, declarativ; ea poate fi pusă în practică prin tehnici concrete de predare și adaptare curriculară 

individualizată, prin formarea și dezvoltarea conștiinței tuturor copiilor pentru accepțiunea diversitară de orice 

tip. Grădinița are ca scop crearea unui program coerent și coordonat de incluziune a copiilor preșcolari cu 

diferite dizabilități, de alte etnii, proveniență socială etc. și pregătirea celorlalți copii în vederea acceptării 

acestora alături de ei, fără diferențe de manifestare comportamentală sau verbală. De asemenea, se impune și 

implementarea unor strategii coerente de dezvoltare a conștiinței și a comportamentelor copiilor în spiritul 

toleranței şi nediscriminării, a acceptării de șanse egale pentru toți copiii. 

 Integrarea/ incluziunea poate fi susținută de existența unui cadru legislativ flexibil și realist, de 

interesul și disponibilitatea cadrelor didactice din școala de masă și din școala specială, de acceptul și susținerea 

părinților copiilor integrați, de implicarea întregii societăți civile, dar și de nivelul de relații ce se formează și 

se dezvoltă la nivelul clasei integratoare care se bazează pe toleranță și respect față de copilul cu probleme. 

Grădinița care îi receptează în colectivitatea sa pe c opiii defavorizați și își determină intern ,,direct și indirect”, 
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atitudinea față de aceștia este alcătuită din: educatoare, părinți, copii, iar la nivel extern, societatea cu 

numeroase instituții și diverși factori media. O condiție esențială pentru reușita acestor acțiuni comune ale 

celor trei factori activi din grădiniță este existența unor relații de înțelegere, constructive care se realizează prin 

atitudini deschise, prin disponibilitate, printr-un ,,pozitivism” specific ce se cimentează cu voință și 

convingere. 

 Educatoarea trebuie să cunoască deficiențele copiilor pe care îi va primi în grupăîn scopul înțelegerii 

acestora și pentru a-și putea modela activitățile, în funcție de necesitățile copiilor. Grupa în care va fi integrat 

copilul  cu cerințe speciale va trebui să primească informații într-o manieră corectă și pozitivă despre acesta. 

Este foarte importantă sensibilizarea copiilor și pregătirea lor pentru a primi în rândurile lor un coleg cu 

dizabilități. Sensibilizarea se face prin stimulări: crearea și aplicarea unor jocuri care permit stimularea  unor 

deficienţe ( motorie, vizuală, auditivă), ceea ce determină copiii să înţeleagă mai bine situaţia celor ce au 

dizabilităţi: prin povestiri, texte literare, prin discuţii, vizitarea/ vizita unor persoane cu deficienţe. 

 Primirea în grupă a copilului cu cerinţe educative speciale, atitudinea faţă de el trebuie să păstreze o 

aparenţă de normalitate, copilul trebuind să fie tratat la fel cu ceilalţi copii din grupă. Conduita şi atitudinea 

educatoarei trebuie să demonstreze celorlalţi copii că i se acordă preşcolarului cu dizabilităţi. De aceea trebuie 

să exprime aceleaşi aşteptări şi să stabilească limite similare în învăţare ca şi pentru  ceilalţi copii din grupă. 

Ea trebuie să îşi asume rolul de moderator , să promoveze contactul direct între copiii din grupă şi să 

direcţioneze întrebările şi comentariile acestora către copilul cu cerinţe educative speciale.  

De asemenea, trebuie să-i încurajeze şi să-i stimuleze ori de câte ori este nevoie pe aceştia, dându-le 

încrederea în forţelele proprii, în propria reuşită în acţiunile întreprinse, evidenţiind unele abilităţi sau interese 

speciale lor în dezvoltarea şi sprijinirea cărora trebuie implicate şi familiile copiilor. Copiii cu cerinţe educative 

speciale integraţi în programul grădiniţei trebuie să dispună de o bună colaborare între educatoare, părinţi, 

psihologi şi profesorul logoped. Părinţii sunt parteneri la educaţie pentru că deţin cele mai multe informaţii 

despre copiii lor. Relaţia de parteneriat între părinţi şi grădiniţă presupune informarea părinţilor cu privire la 

programul grupelor, la conţinuturile şi metodele didactice, dar presupune şi întâlniri cu aceştia, participări la 

expoziţii, excursii, serbări, vizite, etc., în care sunt implicaţi proprii lor copii. 

 Această relaţie a grădiniţei cu părinţii copiilor cu cerinţe educative speciale este necesară şi benefică, 

ea furnizând, informaţional, specificul dizabilităţii preşcolarului, precum şi date despre contextul de dezvoltare 

a acestuia. Părinţii informează grădiniţa şi despre factorii de influenţă negativă care ar trebui evitaţi ( fobii, 

neplăceri, stimuli negativi, atitudini care determină inhibarea / izolarea copiilor). Angajarea şi 

responsabilizarea familiei în educaţia copiilor este fundamentală pentru reuşita participării la programul 

instructiv- educativ al grădiniţei. La orice copil, în mod particular la copiii cu dizabilităţi, gradul de interes şi 

de colaborare a părinţilor cu grădiniţa este, cel mai adesea, proporţional cu rezultatele obţinute de aceştia. De 

aceea, putem afirma că familia este primul educator şi are cel mai mare potenţial de modelare.  

Grădiniţa are rolul de a sprijini familiile să aibă încredere în resursele proprii, să facă faţă greutăţilor 

cu care acestea se confruntă. Educaţia părinţilor şi consilierea acestora au un rol important în integrarea copiilor 

cu afecţiuni de natură psihică, emoţională ori de altă natură în grădiniţă. Rezultatele muncii pentru promovarea 

incluziunii, atât directe cât şi indirecte, faţă de partenerii educaţionali, părinţi, apar după intervale mari de timp 

şi sunt efectul unui exerciţiu asiduu, susţinut. Centrarea atenţiei educaţionale pe grupurile vulnerabile este un 

indiciu al nivelului de civilizaţie atins de o anumită societate şi aceasta impune căutarea unei noi formule de 

solidaritate umană, fapt ce are o semnificaţie aparte în societatea noastră. 

 Grădiniţa este incluzivă printr-un curriculum flexibil şi deschis ce permite adaptări succesive. Nu 

copilul urmează curriculumul, ci acesta este un instrument menit să sprijine dezvoltarea lui, se adaptează 

nevoilor şi particularităţilor acestuia. Când spunem ,,grădiniţă incluzivă”, nu trebuie să ne ducem cu gândul la 

copiii cu CES, ci la fiecare copil în parte, pentru că fiecare are un ritm propriu de dezvoltare şi la un moment 

dat poate avea nevoie de anumite cerinţe speciale în ceea ce priveşte educaţia. Există, de asemenea, şi anumite 

situaţii de risc, în care  educatoarea trebuie să cunoască trăirile şi comportamentele copilului, pentru a-l sprijini. 

Riscurile pot apărea din mediul socio-cultural din care acesta face parte, din relaţiile de familie care îi 

determină existenţa zilnică, precum şi modul de dezvoltare, din modelele formale educaţionale ce pot exercita 

un stres deosebit asupra copilului care nu corespunde ,,normalităţii” cu care ne-am obişnuit.  

O planificare nu poate porni aşa, tradiţional, ca altă dată, de la conţinuturi, ci de la personalităţile copiilor, 

de la caracteristicile şi particularităţile individuale. Pe de altă parte, grădiniţa, ca instituţie, nu poate face faţă 

singură cerinţelor multiple ale unui program eficient de educaţie. Este nevoie de un parteneriat între grădiniţă- 

familie- comunitate, de o construcţie comună în folosul copilului, fără prejudecăţi, bazată pe respect reciproc, 

acceptare, toleranţă, indiferent de situaţia economică, socială sau educaţională a părinţilor. Educatoarea, la 

rândul ei, trebuie să răspundă diversităţii şi unicităţii fiecărui copil, să-şi orienteze pozitiv atitudinea, limbajul 

şi metodele pedagogice. Copilul preşcolar se află într-un proces de formare în care fiecare gest, fiecare cuvânt, 
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fiecare privire din partea adulţilor care îl înconjoară poate să îi influienţeze imaginea de sine. Este foarte 

importantă atitudinea educatoarei la acţiunile copilului, apelativele, aprecierea pozitivă sau negativă,  pentru 

a-i da copilului încredere în forţele proprii.  

Pentru a evalua copilul, educatoarea trebuie să aibă în vedere competenţele şi capacităţile educaţionale 

ale fiecărui copil şi să identifice: 

• cum este fiecare; 

• ce ştie fiecare; 

• ce face fiecare; 

• cum cooperează cu ceilalţi. 

       În concluzie, pentru abordarea unei educaţii incluzive în grădiniţă, educatoarea trebuie să respecte 

următorii paşi: 

-să elaboreze un plan de dezvoltare a grădiniţei în care să se precizeze concret parteneriatul cu familia şi 

comunitatea; 

-să fie pregătit întregul personal al grădiniţei pentru a primi toţi copiii, fără discriminări; 

-să asigure un climat primitor şi deschis prin organizarea mediului educaţional cât mai eficient şi stimulator; 

-să aibă discuţii,  în prealabil,  cu copiii pentru a se accepta unii pe alţii, pentru a negocia, a colabora şi a lucra 

împreună; 

-să asigure un curriculum flexibil şi deschis la care să aibă acces şi părinţii; 

-să evalueze fiecare copil prin observaţie directă şi indirectă pentru a asigura participarea lui adecvată la 

activităţile curriculare; 

-să asigure accesul tuturor copiilor la programul  grădiniţei, dar şi la modificările şi adaptările acestuia; 

-să asigure participarea tuturor familiilor la decizii şi acţiuni în favoarea tuturor copiilor; 

-să evalueze permanent şi periodic progresele pe care le fac toţi copiii, nu numai di punctul de vedere al 

achiziţiilor intelectuale, dar şi al relaţiilor sociale, al cooperării şi colaborării, al dezvoltării imaginii de sine şi 

încrederii în forţele proprii; 

-să elaboreze planuri individualizate, personalizate pentru copiii care au nevoie de sprijin în anumite 

componente ale dezvoltării şi la anumite momente; 

-să ajusteze permanent curriculumul pentru a-l adapta la nevoile educative ale copiilor; 

-să realizeze un permanent schimb de idei, experienţe şi soluţii cu celelalte colege, din grădiniţă sau din alte 

instituţii, precum şi cu familiile copiilor. 
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BUCURIA DE A DĂRUI 

                    Pr. Prof. Liviu Lazăr  

Școala Gimnazială ”Teodor Bălășel” - Ștefănești, Vâlcea 

               

 

                 Dăruind, ne asigurăm o viață adevărată. Este important să ştim să dăruim. În fiecare zi, ne preocupă 

starea de bine personală și ne gândim cum să primim aprecieri, daruri, iubire. Deși primind simțim senzații 

echivalente cu fericirea, acestea nu reprezintă adevărata fericire. Cea mai mare fericire este să dăruiești din tot 

ce ai material și spiritual. 

                 Vă rog să vă puneţi acum întrebarea: „Mi-am dat oare astăzi libertatea să dăruiesc din inima?”. 

Puneți-vă această întrebare în fiecare seară. Cât și ce dăruim, ne arată cine suntem! Cu cât dați mai mult cu 

atât primiți mai mult! 

                 Emanuel Kant spunea „acționează întotdeauna astfel încât să folosești umanitatea atât în persoana 

ta cât și în persoana altuia, totdeauna în acelaşi timp ca scop și niciodată ca mijloc”. 

Să dăruiești este comoara vieții tale! 

                                     

                 O poveste întăreşte adevărul acestei afirmații. 

                 Un om ajunge la poarta Raiului și înainte să intre, îl roagă pe Sf. Petru să-i arate cum și de ce suferă 

cei care au ajuns în Iad. Sf. Pertu a deschis ușa unei încăperi mari, a văzut o masă întinsă cu multe feluri de 

mâncare, savuroase și apetisante. De o parte și de alta a mesei erau mulți oameni care aveau linguri din lemn 

cu cozile foarte lungi și de aceea nu puteau mânca și erau tare nefericiți. Apoi omul nostru a fost dus în Rai. 

Acolo într-o încăpere la fel de mare, cu o masă întinsă și la fel de bogată, oamenii aveau tot linguri cu cozi 

foarte lungi, dar erau foarte fericiţi. 

                 Întrebând pe Sf. Petru cum de sunt oamenii așa fericiți, acesta i-a răspuns că oamenii au învățat să 

dăruiască și se hrănesc unii pe alții. 

                 Poate vă întrebați de unde ştiau cât să dea celuilalt, pentru a nu fi prea mult sau prea puţin. Ceea ce 

dai din inima e de la Dumnezeu, iar El niciodată nu dă prea mult sau prea puţin, ci atât cât este nevoie. 
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                 Dacă găsești în inimă ce poți să dăruiești, fă-o! Dacă nu găsești, mai bine nu dărui! 

Pentru a conștientiza puterea fericirii în interiorul nostru și pentru a recunoaşte senzațiile ce o face prezentă, 

propun un exerciţiu: 

                 Vă rog să vă întoarceți privirea în stânga sau în dreapta, în față sau în spate, oriunde vă vine și unde 

întâlniți o persoană. Indiferent că o cunoașteți sau nu, dăruiți-i acesteia un zâmbet din tot sufletul. Acum 

întoarceți-vă în poziția inițială, închideți ochii, respirați adânc, relaxați-vă puțin și încercați să puneți pe ecranul 

mental chipul persoanei căruia i-ați zâmbit. Cum este chipul interlocutorului? 

                  Acum îndreptați-vă atenția spre voi și observați-vă. Ce senzații simțiți în tot corpul? În ce situații 

ați mai avut aceste senzații? Cu ce emoții le asociați? 

                  Faceți acest exercițiu în fiecare zi timp de câteva momente, dăruind un zâmbet oricărei persoane îți 

iese în cale și veți constata că în timp veți face asta permanent, iar viața vi se va schimba. 

                   Un zâmbet poate face minuni în ceilalți, dar și în noi! E un dar mic cu un efect mare! 

În fiecare zi mergem la serviciu sau la școală pentru a ne face treaba până terminăm programul. La sfârșitul 

zilei ne simțim epuizați și împovărați. De cele mai multe ori spunem: „Of, ce viață nefericită trăiesc! Toată 

ziua muncesc pentru alții și nu fac nimic pentru mine!”. 

                  Suntem canalizați spre a ne face datoria, nu spre a ajuta. Astfel lipsa satisfacției muncii ne face 

nefericiți. Dacă ne facem munca cu profesionalism dar lipsită de umanism,funcționăm ca un computer. Dar 

suntem oameni! Omul este conștient atât de ceea ce poate dărui dar mai ales de ceea ce primește. 

                  Scopul vieții noastre este fericirea. Dar oare ce ne face fericiți cu adevărat? Bogățiile materiale? 

Frumusețea fizică? Succesul profesional? 

                  Pacea interioară este cea care ne face cu adevărat fericiți. Atunci întrebarea care se pune este cum 

ajungem să dobândim liniștea interioară? Cum ajungem să trăim în echilibru, diseminând pacea și liniștea 

comunității în care trăim? 
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                 Începeți voi să dăruiți, fără să așteptați ca celălalt să facă primul pas! 

                Dăruind dragoste și compasiune celorlalți, îi vom face să se simtă iubiți și înțeleși. Astfel ne cultivăm 

pacea interioară și fericirea, asemeni roadelor pământului: întâi sădești sămânța, o uzi, îi afânezi pământul, o 

ocroteşti și apoi o cultivi. După toate aceste operații, mai târziu primești roadele. Nu poți schimba nici măcar 

ordinea etapelor, dacă vrei să ai recolta finală. 

                                                    

                Poți să te trudești o viață întreagă pentru a urca în vârful piramidei succesului. Dacă faci totul doar 

pentru tine, când ai ajuns sus și ești singur, primul lucru pe care îl vei face este să te arunci de acolo. 

                Adevărata fericire este să dai întotdeauna mai mult decât te aștepți să primești ! 
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 ÎNVĂȚĂM SĂ DĂRUIM ÎNCĂ DE MICI!  

 

Prof. înv. preșc. LAZĂR RAMONA-ELENA 

Liceul Tehnologic Brătianu, Grădinița P.P. I.C. BrătianuDrăgășani, Vâlcea 

 

         Cuprinși de gândurile şi grijile care ne apasă umerii încovoiaţi, uităm să le mai zâmbim sau să 

le adresăm o vorbă bună celor dragi sau celor mai puţin norocoşi ca noi… De multe ori, am observat 

cum un compliment sau o vorbă bună adresată cuiva a avut darul de a descreţi acea frunte abătută, iar 

zâmbetul înapoiat a fost o recompensă cu mult mai mare decât ar putea fi una exprimată, poate, 

material. 

         Să dăruieşti un zâmbet, o floare, un compliment… e atât de uşor… și, totuşi, atât de puţini 

oameni o fac… și atât de rar! Cu toţii rostim cu un fel de automatism patologic acea sintagmă „să fim 

mai buni!“. Dar câţi dintre noi o iau în serios şi se conformează, întocmai, îndemnului acesteia? 

Puţini… . Neglijându-ne condiţia umană, riscăm să devenim nişte fiinţe fără suflet… E atât de simplu 

să priveşti spre cer într-o zi senină şi să te încarci pozitiv cu lumina soarelui, dătătoare de viaţă şi 

speranţă, e atât de uşor să răspunzi cu un zâmbet celui care îţi dă bună ziua, e atât de frumos să 

dăruieşti … e atât de bine să fii bun! Dacă deschidem bine ochii, o să găsim la fiecare colţ de stradă 

un copil sau un adolescent singur, flămând, înfrigurat şi părăsit. Nu salvăm lumea cu o cutie de pantofi 

umplută cu cadouri, dar ne vom învăţa, în timp, să ne gândim la ceea ce avem şi nu la ceea ce ne mai 

dorim. Vom învăţa să punem preţ pe perna unde ne odihnim capul seara şi pe fularul de la gât. Vom 

învăţa să râdem vieţii în faţă şi să ne apucăm cu două mâini de v iitorul nostru.  

           Zilnic, fiecare persoană caută metode de a se mulţumi pe sine şi de a face lucruri care să le aducă 

satisfacţie personală cum ar fi: îndeplinirea unor obiective pentru ziua respectivă, petrecerea unui timp cu 

familia, întalnirea cu un prieten, achiziţionarea unui lucru mult dorit, dăruirea unui lucru unei persoane dragi, 

etc. Sunt doar câteva exemple de acţiuni pe care oamenii le fac în speranța că se vor simţi mulţumiţi la sfârşitul 

zilei. 

         Fiecare dintre noi ne dorim să avem oameni de calitate în jur, să reuşim să ne atingem cele mai înalte 

obiective, altfel spus, să ne bucurăm de lucrurile bune pe care le primim fie în urma muncii noastre, fie ca dar 

de la ceilalţi. Încă din copilărie, oamenilor le place să primească daruri. Copiii cei mai mici obișnuiesc să se 

bucure atunci când primesc ceva de la ceilalţi, dar vor experimenta și mai multă bucurie mai târziu, atunci când 

vor învăta ei înșiși să dăruiască! Darul este un obiect primit de la cineva sau oferit fără plată cuiva, în semn de 

prietenie sau ca ajutor. 

           Dacă am include dăruirea în obiceiurile noastre zilnice, bucuria ne-ar putea fi sporită, de câteva beneficii 

ale dăruirii, precum mulțumirea de sine, conştientizarea valorii unui lucru, consolidarea relaţiilor, recunoştinţa. 

           Pentru a aduce mulţumire şi recunoştinaţă, darurile nu trebuie să fie neapărat materiale sau costisitoare. 

Poţi ajuta o persoană şi printr-un gest venit la momentul potrivit sau printr-o vorbă bună spusă unei persoane 

descurajate. 

          Dacă faci din dăruire un obicei, te vei bucura de beneficiile acesteia şi vei realiza că esti mult mai fericit 

atunci când dai decât atunci când primeşti! 
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          Probabil cu toții avem reminescențe din copilărie când eram obligați să împărțim ceva cu ceilalți copii 

sau când ni se atrăgea atenția să mâncăm tot din farfurie că alți copii nu au ce mânca. Nu cred că acestea sunt 

neapărat cele mai bune modalități de a îi învăța pe copii să fie generoși și empatici și nici nu cred că trebuie să 

îi responsabilizăm în acest fel de la vârste mici. 

          În primul rând, copiii preiau valorile familiei. Încă de mici, trebuie să învețe să îi respecte pe alții. Să 

fie toleranți, empatici, liberi; își vor forma deprinderi prin puterea exemplului. 

          Pentru tot ce îi învățăm pe copiii noștri există etape speciale. În jurul vârstei de trei ani, când li se dezvoltă 

instinctul de posesiune, este greu să le explici ce înseamnă a fi generos. 

          Dar cred că cel mai bun exemplu pentru copil este să vadă concret ce înseamnă a dărui și cum se bucură 

oamenii cu adevărat aflați în nevoie de ajutorul semenilor lor; de exemplu, printr-o acțiune caritabilă.  Este 

minunat să vezi oameni care își unesc forțele pentru a aduce bucurie și sprijin altora mai puțin norocoși.  A 

face o acțiuni caritabilă este o inițiativă extraordinară, tocmai bună pentru copii pentru a-i învăța o lecție 

practică despre nevoile altor oameni, despre faptul că îi putem ajuta și le putem aduce zâmbetul pe buze. 

         Nu e bine să îi forțăm pe copii să facă ceva contra voinței lor, să îi amenințăm sau să îi recompensăm 

pentru a face gesturi frumoase pentru ceilalți. Nu trebuie să le repetăm zilnic că alți copii nu au ce mânca sau 

cu ce juca, nu este responsabilitatea lor. 

         Copiii vor ieși din bula lor și vor învăța să fie atenți la nevoile celor din jur, să fie toleranți, să înțeleagă 

ca nu numai ei au dreptate. De asemenea, îi pregătim pe copii să nu fie nedrepți cu alți copii la grădiniță sau la 

școală, să nu fie răzbunători, să își consolideze cât mai frumos relații sociale. 

         Cei mici trebuie să învețe ce este compasiunea și să fie generoși. Să îi învățăm să privească în 

profunzimea lucrurilor, să nu fie superficiali! Dacă dorim să creștem copii care să devină persoane empatice 

și să își însușească valori precum bunătatea, generozitatea, compasiunea și să le integreze personalității lor, 

este nevoie să începem să le cultivăm acestora încă de când sunt mici. 

         Așadar, dacă vrei să ai un copil generos, fii tu primul lui exemplu. Învață-l ce înseamnă să dăruiești, să 

fii tolerant, să te pui în locul celuilalt. Dăruiește-i tu aceste lecții de viață! E important să-i învăţăm pe cei mici 

să dăruiască un zâmbet, respect, atenţie, iubire şi jucării fără să aştepte nimic în schimb. Aceste lucruri se 

învaţă din primii ani de existenţă, numai dacă există în familie un model de comportament favorabil. Când cei 

mari dăruiesc şi se bucură alături de cei mici şi copiii vor vrea să ofere, la rândul lor. 

         Este o lectie importantă pe care o vor învăța încă de mici - respectiv aceea că, în viață, a primi nu este 

totul. Uneori, bucuria cea mai mare pe care o poți avea este să dăruiești celor de lângă tine, fără urmă de egoism 

și fără a aștepta nimic în schimb. Un sentiment pe care nu ți-l ia nimeni... 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea 

personalității elevilor 

NIȚĂ VIORICA 

Școala Gimnazială Aurel Solacolu, Ogreeni, Giurgiu 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de 

noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a 

unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior. 

  Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă 

de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. De exemplu, la școala la care sunt profesoară, în fiecare 

an, de ziua școlii, avem o săptămână pe care am numit-o Săptămâna fructelor și legumelor, săptămână în 

care toți copii aduc nu numai fructe și legume, ci și alimente, jucării, rechizite, pe care, ulterior, le donăm 

familiilor nevoiașe din comună. Este ceva impresionant pentru copii și sunt foarte, foarte bucuroși că pot 

face astfel de lucruri. 

  Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de 

voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii 

obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă,fără a aștepta ceva în 

schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce.  

Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Pentru inscurajarea tinerilor către activitătile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul constientizării 

necesitătii efectuării acestui tip de activităti și desigur și prezentarea unor modalităti concrete de realizare a 

acestor activităti, individual dar și în grupuri organizate. 

Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se implice și în activităti de protecție a mediului, pot efectua activităti 

propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menținerii unui mediu curat . 

De asemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este și domeniul social. Este 

necesară activarea sentimentului de empatie fată de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a copiilor incă 

din grădinită să se implice în activităti destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

  Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată , 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății. 

  Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un 

mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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Voluntariatul,bunătate și iubire 

Andrei Elena Nicoleta 

Grădinița " Căsuța Copilăriei " Buftea 

 

 

            În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă şi mai egoistă. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate semenilor, persoanelor aflate ȋn 

dificultate, copiilor din zone defavorizate, bătrânilor etc. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în 

suflet câteva valori: respectul, credinţa, iubirea,  bunătatea. Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin 

pentru schimbare, ȋntr-adevăr lumea ar fi mai bună, există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult 

mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. 

               Voluntariatul este una dintre sursele în care îți poți dezvolta abilitățile conversaționale, poți 

cunoaște oameni noi și, in plus, poți participa la diferite evenimente care te vor ajuta să îți îmbogățești 

cultura generală.Deși nu este un job plătit, voluntariatul îți aduce numeroase beneficii și poți mereu să găsești 

o actiune în care să te implici, întrucât voluntari se caută mereu în toate domeniile posibile. 

                Programele de voluntariat au luat amploare în ultimile decenii atât ca formă de educație 

nonformală, cât și informală. 

                Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și 

consolida misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și 

orizonturile. Astfel voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltare a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot 

întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport 

de valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertiră sau introvertită, se pot 

dezvolta, totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte 

variate. 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

dorește să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața 

muncii. 

                     Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact 

cu situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și 

oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

                Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Calitățile de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a 

unor obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin 

intermediul voluntariatului sunt: dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului prosocial, 

creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 
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                  Patru principii definitorii stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități 

similare: 

• este o activitate desfașurată în beneficiul comunității/ beneficiul public; 

• este o activitate neremunerată sau care nu urmarește un caștig financiar, chiar dacă include decontarea unor 

cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.); 

• este o activitate desfașurată de bunavoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; 

• este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de intiativă), spre 

deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

                  Voluntariatul vă conectează cu ceilalți. Dacă doriti să vă lărgiți cercul de prieteni sau vă simțiți 

izolat sau singur, implicarea în acțiunile de caritate este una din cele mai bune modalități de a vă consolida 

legăturile cu persoane noi care au interese și pasiuni comune sau, de ce nu, cu intreaga comunitate. 

Voluntariatul este deschis tuturor pentru că ne aduce împreună. 

                   Mahatma Gandhi spunea „Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la 

crearea ei”. 
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Reușim împreună prin implicare 

 

Prof. Jipa Mirela-Laura 

Liceul cu Program Sportiv „Nadia Comăneci”, Onești 

 

 Aproape tot ceea ce învăţăm pe parcursul vieţii rezultă din reflectarea asupra experienţelor pe care le-

am trăit. Aceasta poate fi diferenţa cea mai mare între ”service learning” şi “community service”.  Activităţile 

extracurriculare, derulate prin proiecte educaționale, contribuie la gândirea şi completarea procesului de 

învăţare, la dezvoltarea înclinaţiilor şi aptitudinilor elevilor, la organizarea raţională şi plăcută a timpului lor 

liber. Optimizarea calităţii educaţiei se poate realiza prin demersuri didactice interactive, centrate pe elev, cât 

şi prin includerea competenţelor de relaţionare interculturală în implementarea curriculumului formal şi 

nonformal la nivelul învăţământului.  

„Atât timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi la 

nesfârşit”(Franz Kafka). Astfel, fiecare copil merită o șansă la educație, care poate fi acordată prin implicare, 

dăruire, toleranță, comunicare și relaționare. 

Implicarea în activităţile educative extraşcolare reprezintă o modalitate complementară de integrare 

socială şi participare activă a tinerilor în comunitate prin dezvoltarea abilităților și a experiențelor de învățare 

și implicit de viață pentru dezvoltarea personală. Există foarte multe școli în care majoritatea elevilor provin 

cu precădere din mediul rural, din familii cu venituri reduse. De asemenea, situația financiară precară și un 

mediu familial instabil se regăsește și în multe cazuri cu copii care provin din mediul urban. Pentru a preveni 

abandonul şcolar şi a contribui la reintegrarea în educaţie a celor care au părăsit timpuriu şcoala sau se 

identifică prin absenteism, grupurile ţintă din cadrul proiectelor educaționale trebuie alese în special din aceste 

categorii deoarece, fără ajutor, aceşti copii ajung la abandon şcolar. La nivelul școlii se pot derula proiecte 

avizate de Ministerul Educației și inspectoratele școlare județene, parteneriate cu agențiile pentru ocuparea 

forței de muncă, primăriile locale, „Crucea Roșie” și alte organizații neguvernamentale și nonprofit. 

Obiectivele din cadrul proiectelor trebuie să urmărească depistarea cauzelor care duc la înregistrarea absenţelor 

şi efectele resimţite asupra situației şcolare prin efectuarea unei anchete sociale dacă situaţia socio-economică 

a familiei este precară şi/sau sunt suspiciuni de neglijare sau abuz asupra copilului, implicarea tuturor cadrelor 

didactice, a părinților și a elevilor în prevenirea, diminuarea şi înlăturarea cauzelor absenteismului, implicarea 

elevilor din clasă sau din școală prin realizarea unor grupe de sprijin pentru activitățile de învățare, asigurarea 

unei bune colaborări a şcolii cu familiile elevilor, recuperarea elevilor care înregistrează absenţe prin 

antrenarea acestora în activităţi extraşcolare (vocaționale sau de voluntariat), consilierea școlară a elevilor și 

părinților, evaluarea periodică a absenteismului şcolar, identificarea unor surse de finanțare sau donații. În 

cadrul etapei de monitorizare și evaluare se va identifica raportul dintre planificarea inițială și actualizări, 

pentru a ajuta planul proiectului prin adoptarea de acțiuni corective, inclusiv prin repetarea de activități sau 

identificarea altora mai potrivite. De asemenea, etapa de evaluare a proiectului va urmări rezultatele obținute 

în urma derulării activităților, rezultatele obținute la învățătură în urma consilierilor, creșterea frecvenței 

școlare, interesul pentru școlară, creșterea stimei de sine, interesul manifestat de familie, îmbunătățirea 

climatului afectiv și educativ din familie și din școală. 

Proiectul educațional presupune şi alocarea de către elevi a unui timp pentru reflecţia asupra celor învăţate prin 

activitatea pe care au desfăşurat-o. 

Reflecţia cognitivă se referă la cunoştinţele pe care le-au dobândit elevii.  

În urma activităților desfășurate în cadrul proiectului am învățat: 

▪ cum ne putem implica; 

▪ cum putem înţelege realitatea economico-socială; 

▪ care sunt șansele de integrare profesională; 

▪ care sunt factorii care determină absenteismul;  

▪ care sunt modalitățile de sprijin oferite de societate și piața muncii; 

▪ cum pot participa activ şi responsabil la activități de voluntariat; 
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▪ ce drepturi şi responsabilităţi ne revin în calitate de elevi și cetățeni; 

Reflecţia afectivă vizează sentimentele elevilor în urma experienţelor pe care le-au trăit şi modul în care acestea 

le-au schimbat atitudinea şi opiniile: 

▪ între elevii, profesorii și părinții voluntari şi colegii care au nevoie de sprijin s-a realizat o relație de 

prietenie; 

▪ am înțeles că emoțiile pot fi constructive; 

▪ am conştientizat faptul că au avut doar neşansa de a se naşte într-un mediu familial instabil, incapabil 

să le ofere protecţia necesară; 

▪ am înţeles că deşi diferiţi suntem egali; 

▪ am înțeles că școala poate oferi un spațiu atractiv de învățare și socializare; 

▪ am înţeles faptul că, compasiunea profundă ,dar fără implicare nu înseamnă nimic. Nu putem acuza 

autorităţile de lipsă de preocupare sau de sensibilitate faţă de problemele celor defavorizaţi, dacă nouă 

nu ne pasă şi nu ne implicăm; 

▪ am învăţat că  problemele comunității sunt şi ale noastre şi nu putem spera într-o viaţă mai bună dacă 

rămânem pasivi şi nu ne implicăm; 

▪ am conştientizat faptul că indiferenţa ne afectează pe viitor; 

▪ am învăţat să acceptăm mai uşor diversitatea de idei şi de  temperamente umane; 

▪ am învăţat să fim mai toleranţi cu ceilalţi; 

▪ am învăţat să înțelegem problemele şi nevoile altora; 

▪ am înţeles ce înseamnă să ajuți; 

▪ am învăţat să nu judecăm şi să nu generalizăm; 

▪ am învăţat să lucrăm în echipă; 

▪ am înţeles că problemele nu se rezumă doar la hrană, ci şi la atenţie şi protecţie; 

▪ am învăţat că este importantă implicarea și educarea părinților; 

▪ am înţeles că pregătirea pentru viaţă înseamnă încredere, dezvoltarea abilităților și deprinderilor 

practice cumulate cu noțiunile teoretice;  

▪ am înţeles că trebuie să fim optimiști și încrezători în viitorul nostru; 

Reflecţia procesuală vizează ceea ce am învăţat lucrând în cadrul acestui proiect: 

▪ fiecare dintre noi are un potențial;  

▪ putem să privim o situație prin ochii celuilalt; 

▪ munca în echipă oferă mai multe opțiuni de progres decât cea individuală; 

▪ implicarea în munca de echipă oferă beneficii; 

▪ soluţiile sunt ancorate în realitate; 

▪ trebuie să comunicăm şi să relaţionăm mai mult unii cu ceilalţi; 

▪ recompensa se obține prin cunoaștere și implicare; 

▪ voluntariatul ne ajută să ne pregătim mai bine pentru viața de cetățean; 

▪ trebuie să cunoaștem legislația și modalitățile de integrare pe piața muncii; 

▪ trebuie să promovăm educaţia pentru carieră şi implicit educaţia pentru viaţă, pentru câştigarea 

autonomiei personale. 

Prin participarea și implicarea la aceste proiecte  reușim o bună colaborare între cadrele didactice de la clasă 

și părinţii elevilor, implicarea și sensibilizarea autorităților privind problemele personale și integrarea acestora 

pe piața muncii. În tot acest proces continuu și consecvent de prevenire și combatere a abandonului școlar, cei 

trei poli de acțiune: Școala – Familia – Comunitatea trebuie să-și unească forțele pentru binele, dezvoltarea și 

bunăstarea generațiilor prezente și viitoare de elevi. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personalității elevilor 

 

Coste Livia Florina 

Liceul  Teoretic  Nr.1  Bratca 

 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt legate de dezvoltarea și educația copiilor, cei care, la un moment 

dat vor fi nevoiți să poarte pe umeri această uriașă responsabilitate. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.  

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

            Plecând de la această premisă, voluntariatul pentru copii este un mod eficient și altruist de a-și aduce 

contribuția la viitorul societății din care faci parte. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele material. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin 

faptele lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate. 

Nicolae Iorga afirma: „Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, 

să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem 

după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”. 

Nimic nu este greu dacă vrei cu adevărat să realizezi ceva pentru tine şi  pentru cei care se află în jurul 

tău. Aici intervine voluntariatul. 

Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. 

Voluntariatul - la nivel individual sau grup - reprezintă o modalitate prin care: 

➢ pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele; 

➢ persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în 

timp ce învaţă şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, ca persoane responsabile faţă de sine 

şi faţă de aproapele, faţă de mediul care-i înconjoară; 

➢ se pot stabili punţi de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi 

împreună în comunităţi sănătoase, puternice, fără diferenţe şi discriminare socială. 

 Dacă dorim ca speranţele noastre de a construi o lume mai bună şi mai sigură să nu devină doar o 

iluzie, avem nevoie, mai mult ca niciodată, de implicarea voluntarilor. 

           Proiectul  iniţiat  de  Şcoala  Gimnazială nr.1 Beznea , care  ne-a  responsabilizat    este  proiectul  „Din  

suflet ... pentru  suflet”.  Nu  puteam  să  nu  răspundem  unui  astfel      de proiect,  care  presupune  încurajarea  

elevilor  în  a  fi generoşi. Nu  numai  în  prag  de sărbătoare,  lumina  şi  zâmbetul  ar  trebui  să  fie  pe  feţele  

celor  de  lângă  noi. 

 Din  păcate,  există  în  jurul  nostru  oameni  care  nu  se  pot  bucura  pe  deplin  de viaţă. Şi  ne-am  

gândit  aşa:  în  primul  rând,  elevii  noştri  trebuie  să  acorde  atenţie  acestor oameni,  să  le  spună  o  vorbă  

bună  şi  apoi  să  le  ofere  câte  ceva,  dacă  doresc. Şi  ce  poate  fi  mai  înălţător  decât  generozitatea,  

altruismul  şi  iubirea  faţă  de  semeni? Şi  ce poate  fi  mai  minunat  decât  faptul  că,  atunci  când  ţi-e  

greu,  cineva  se  gândeşte  la  tine?  Elevii  şcolii  noastre  au  înţeles  că  gestul  lor  poate  aduce  mângâiere  

şi  bucurie... 

            Pentru  ca  sentimentele  trăite  de  elevii  şcolii  noastre  să  fie  multiplicate  ne-am gândit  să  

desfăşurăm  asemenea  activitaţi  in  parteneriat  cu  instituţii  din  comună.  

În cadrul acestui proiect ne-am propus: în  cadrul  orelor  de  arte vizuale și abilități practice  elevii  

îndrumaţi  de  cadrele  didactice , vor  confecţiona  felicitări și mărțișoare  pentru  1 și 8 martie. Apoi aceste 
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lucrări vor participa la o expoziție cu vânzare, iar cu suma rezultată din vânzarea produselor precum și donații 

urmând să se cumpere produse alimentare care vor fi dăruite persoanelor vârstnice din cadrul Căminului de 

Persoane Vârstnice Sfântul Pantelimon din localitatea Ponoară.  

 

Bibliografie: Asociația VOLUM, 2016, Ghid pentru măsurarea efectelor și impactului   volunta- 

                      riatului asupra organizației gazdă; 

           Legea voluntariatului 195/2001, republicată în Monitorul Oficial al României,  

           Partea I, nr. 276 din 25 aprilie 2007. 
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Voluntariatul la grădiniță 

                               
                    Prof.Vladu Mihaela                                                               

Grădinița cu P.P. Nr.20,Dr.Tr.Severin 

 
Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 

semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe 

care-l câştigăm”.                               

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să 

intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în prag 

de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm mai des 

activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează dezvoltarea de 

capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de solidaritate. Acestea 

sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a 

aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici 

în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

  

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, 

sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în 

mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau 

colective. 

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 

Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura lor 

 Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se 

dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea 
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apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură 

profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte 

important. Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm 

în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel 

încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice.  

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile 

de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, 

curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării 

normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile 

şi importanţa voluntariatului. 
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Importanța activității de voluntariat 

pentru educație și formare profesională  

                                                                                                       Prof. înv. primar: Onu Ana Dorina 

                                                                                                       Liceul Tehnologic Telciu 

             Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

          Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de 

a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. Se știe că voluntariatul este un element 

însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea 

obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, 

respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit 

civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la 

această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până 

la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

           Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. Voluntariatul 

este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția dorită de noi. Deși mulți 

oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, 

voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel 

sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea 

ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, 

atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe 

dobândite anterior de noi. 

         Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. Este clar 

că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un grup 

pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

          Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile 

de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te 

dezvolta și de a împărtăși cele învățate.  
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           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

           Prin toate aspectele pe care le-am pus în discuţie, putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi 

exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen 

lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte 

un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de 

un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care îi va garanta condiţii mai bune de  desfăşurare a actului educativ, 

aşa cum, o societate care este partener voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi 

capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială.  

            În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI  ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ  A 

ADOLESCENTULUI 

                                                                                                       Prof. dr. Dorel Bidica 

                                                                                                                   Liceul Economic Năsăud 

 
Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma Gandhi: „dacă 

vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta este necesar să pornim 

din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și prin iubire. Elevii învață să 

trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască 

aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. Participarea într-un cadru formal la activităţi 

de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt 

valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi 

la activităţi literare ce pot oferi bucurie sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor activități, 

elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele comunității în care 

trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se într-un alt fel decât prin 

memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să dăruiască, la rândul lor, o parte din 

ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le oferă un confort psihic enorm. În calitate 

de profesor, am observat comportamentul copiilor care se integrează ușor, sunt ca un magnet pentru cei din 

jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de colectiv din anumite motive. Am constatat cu mare mulțumire 

schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei 

vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă 

prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că 

aceasta reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul 

căreia trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi 

poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele 

materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, 

ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

            Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 
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voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

De ce si cum am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

✓ Prin voluntariat își creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață; 

✓ Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

✓ Își setează obiective mai realiste în viață; 

✓ Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 

✓ Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

✓ Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

✓ Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

✓ Își formează prieteni noi; 

✓ Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

✓ Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

       Una dintre nevoile elementare ale unui om şi în special ale unui tânăr este comunicarea. Avem 

nevoie să ne exprimăm sentimentele, să ne afirmăm, să vorbim despre noi, să ne integrăm, să aflăm 

despre ceilalţi. Toate aceste lucruri se pot realiza doar prin COMUNICARE. De multe ori însă, 

suntem deficitari la acest capitol, fără să ne dăm seama. Cu toţii considerăm că suntem capabili de a 

vorbi, de a transmite informaţii, dar adevărata comunicare se dezvoltă în timp, prin exerciţiu. Câţi 

dintre noi au, însă, timp să exerseze comunicarea? Voluntariatul este cea mai potrivită modalitate de 

a practica constant elementele teoretice legate de cum şi când comunicăm. 

        Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul 

în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 
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PALATUL COPIILOR BRĂILA 

 

 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea." (Legea nr.339 din 17 iulie 2006) 

Deci activitățile de voluntariat sunt cele prin care o persoana își oferă timpul, talentele si energia în 

sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară. Principiile care stau la baza activităților de voluntariat 

și care le deosebesc de alte activități – cum ar fi, de exemplu activitățile de practică într-un anumit domeniu – 

sunt următoarele: 

• se desfășoară în folosul comunității 

• nu sunt remunerate 

• sunt desfășurate de bunăvoie 

• se derulează într-un cadru organizat 

             În ultimul timp, în România, activitatea de voluntariat a cunoscut o dezvoltare rapidă în domenii 

diverse  (educativ, asistență și servicii sociale, cultural, medico-sanitar,) 

 Activitățile cele mai potrivite pentru școlarii mici includ voluntariatul pentru protejarea mediului, 

activitățile de ajutorare a celor cu lipsuri materiale, activitățile de sprijin pentru copiii cu dificultăți la 

învățătura, activitățile de sprijin pentru copiii cu CES. 

În urma unor astfel de activități voluntare, copiii se simt mai împliniți, devin mai responsabili, 

conștientizând faptul că pot fi folositori celor din jur. În cadrul unor astfel de activități copiii au posibilitatea 

de a cunoaște persoane din domenii variate, să colaboreze și să încheie relații de prietenie. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, copiii învață să 

promoveze într-o formă creativă ideile personale și să lupte pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat se pot dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jur. 

Pentru mine aceste activități înseamnă implicare totală și dăruire, răbdare și înțelegere, capacitate de a 

te motiva pe tine, dar și pe ceilalți, perseverență în momentele dificile. Pentru elevii mei, activitățile de 

voluntariat în care au fost implicați au însemnat acumularea de noi experiențe, dezvoltarea capacității de a-i 

înțelege pe cei aflați în dificultăți, de a fi mai toleranți, mai sociabili. 
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Împreună cu elevii mei am participat la mai multe acțiuni de voluntariat cum ar fi: strângere și donarea 

unor alimente, obiecte de îmbrăcăminte și jucării unor copii dezavantajați din punct de vedere material, 

confecționarea și dăruirea de mărțișoare și felicitări unor persoane bolnave sau activități de curățenie. 

În cadrul activităților care au implicat ajutorarea celor nevoiași, copiii au fost foarte receptivi și s-au 

bucurat să ofere alimente și haine, chiar și jucării pentru satisfacerea nevoilor celor mai puțin favorizați ca ei. 

De asemenea, au participat cu drag la confecționarea mărțișoarelor și au fost nespus de fericiți când au putut 

să le ofere femeilor aflate în spital. Activitățile de curățenie i-au ajutat pe copiii să înțeleagă importanța păstrării 

unui mediu curat și i-au determinat să fie mai responsabili în privința mediului înconjurător. Ei și-au manifestat 

dezaprobarea față de cei care aruncă gunoaiele în locuri nepotrivite și au declarat că nu vor face asemenea 

greșeli. Acest lucru dovedește că o astfel de implicare este mult mai eficientă decât orice lecție de ecologie 

predată în cadrul cursurilor. 

Dintre toate activitățile de voluntariat, cea mai îndrăgită de copii a fost pregătirea pentru concursul de 

dans ”Să fii dinamic.” La început, unii dintre copiii voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați. Li se părea 

dificil să interacționeze cu copiii de la C. S. E. I. Câțiva dintre ei erau al început nerăbdători și cam supărați 

deoarece doreau să câștige concursul cu orice preț, și gândeau că, din cauza copiilor de la C. S. E. I. care 

învățau mișcările mai greu, vor pierde șansa de a câștiga. Apoi și-au dat seama că rolul lor este de a-i ajuta pe 

ceilalți să învețe mai ușor. În cele din urmă au devenit deschiși și prietenoși, sprijinindu-i și lucrând împreună 

cu copiii de la C.S.E.I. Astfel că acești copiii cu nevoi speciale s-au bucurat de colaborarea cu noi, iar elevii 

voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta, lucrând în echipă și în același timp învățând 

și experimentând lucruri noi. 

În concluzie, activitățile de voluntariat sunt foarte valoroase pentru dezvoltarea unei personalități 

echilibrate și responsabile. Ca voluntari, copiii își pot demonstra abilitățile pe care nu le manifestă în activitățile 

școlare obișnuite și pot să lucreze în funcție de nivelul lor real de calificare, de capacitățile reale, mai degrabă 

decât să fie limitați de vârsta lor. 

Experiența dobândită prin voluntariat poate face o diferență de durată, oferind tinerilor sentimentul că 

au un scop, că sunt valoroși și îi conștientizează de faptul că alții sunt mai puțin avantajați decât ei, deci ei nu 

au nici o scuză pentru a nu pune în valoare abilitățile pe care le au. Voluntariatul poate stimula aptitudinile și 

valorile importante ale vieții la copii, determinându-i să fie membri activi ai societății.  

 

 

Bibliografie: 
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Abandonul școalar 

 

Constantin Georgiana Nicoleta 

Școala Gimnazială Anton Pann Voluntari 

 

 

 Abandonul școlar se definește ca fiind  părăsirea definitivă a studiilor, ce constă în încetarea 

frecventării şcolii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns. 

 Educația românească suferă, iar  pandemia de corona virus nu face decât să înrăutățească situația. 

 Analfabetismul funcțional s-a accentuat de când a început criza sanitară, iar abandonul școlar a 

crescut și el. Mulți elevi nu se pot adapta la noile sisteme de învățare sau nu au deloc acces la ele, așa că unii 

dintre ei renunță definitiv la școală.  

 Fenomenul abandonului școlar presupune o abordare multiplă specifică mai multor domenii simultan: 

sociologie, psihologie, antropologie, economie, drept, stiintele educației, etc.  

 Pentru combaterea cu succes a acestui fenomen, factorii decizionali de la nivel central, trebuie sa 

conlucreze cât mai optim cu putință cu cadrele didactice direct implicate în activitați cu copii care prezintă un 

risc ridicat de abandon, cu managementul școlar care se confruntă în mod frecvent la nivelul instituțiilor școlare 

cu astfel de cazuri.  

 Identificare corecta, completă și coerentă a tuturor posibilelor cauze sau factori care pot conduce la 

apariția abandonului în toate formele sale, și la orice nivel de școlarizare este un proces esential. 

 Factorii care pot conduce la apariția abandonului școlar pot fi considerați urmatorii: 

 →Problemele emoționale ale copiilor;  

 →Climatul familial ; 

 →Mediul socio-cultural al elevilor; 

 → Cercul de cunostinte, amici, prieteni existent la un moment dat, impropriu pentru o atitudine corecta 

față de școală; 

 → Situația economico-socială precară a famiilor din zonele defavorizate; 

 → Diverși factori socio-economici conjuncturali;  

 → Factori de natura educațională care afectează negativ copii.  

 Fenomenul abandonului școlar reprezintă o problemă reală și extrem de dureroasă pentru multe școli 

defavorizate din România, soluțiile fiind greu de identificat, cu atat mai mult cu cât fiecare copil este unic și 

prezintă situații familiale și conjuncturale cu totul particulare. 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1055  

Voluntariatul- o formă de civilizație 

 Profesor: Popa-Bondrea Florina 

                                                                       Liceul Teoretic ” Samuil Micu”, Sărmașu, Mureș 

 

Voluntariatul reprezintă activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă, de orice 

persoană, în folosul altora, fără a primi recompense materiale. Din punctul meu de vedere, voluntariatul 

aduce o mulțime de beneficii oricărei persoane, indiferent de statutul său social, dar mai ales elevilor și 

studenților. 

În primul rând, implicarea în acțiunile de voluntariat oferă experiență în diferite domenii de 

activitate. Această experiență este recunoscută  prin diferite documente care atestă statutul de voluntar, 

apartenența la o organizație nonguvernamentală sau participarea activă la un proiect de voluntariat. Deși nu 

echivalează ciclurile standardizate de educație, statutul de voluntar oferă câteva avantaje semnificative. De 

exemplu, o persoană cu acest statut va fi acceptată  mai repede într-o companie, într-un proiect sau într-o 

poziție de conducere, decât o persoană la fel de pregătită, dar care nu s-a implicat în acest tip de activități 

extra-curriculare. De asemenea, se dorește ca voluntariatul să fie considerat experiență profesională în 

specialitate, după modelul altor state europene.  

În al doilea rând, voluntariatul contribuie la dezvoltarea personală. Voluntarul vede lucruri noi în 

fiecare zi, se confruntă cu probleme diverse, este pus în situații excepționale și este în cursă cu timpul. 

Uneori, acțiunile de voluntariat sunt îngreunate  de lipsuri materiale, de nepăsarea celorlalți membri ai 

societății sau chiar de autorități (noile măsuri birocratice îngreunează activitatea ONG-urilor).  Pus în astfel 

de situații dificile, voluntarul găsește o soluție care, mai târziu, poate fi utilă și în viața privată. Prin 

voluntariat se pot dezvolta abilitați și competențe sociale precum solidaritatea, încrederea, spiritul civic și 

responsabilitatea socială. Oamenii implicați devin conștienți de problemele din jurul lor, pe care poate că în 

mod normal nu le-ar observa, și învață să lupte pentru un ideal comun.  

Pe de altă parte, voluntariatul, ca orice alt tip de activitate, presupune timp, efort și stres. Odată ce 

sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu exista sancțiuni, așa cum se 

întâmplă în cazul persoanelor care lucrează cu contract de muncă. Presiunea este la fel de mare, pentru că alți 

oameni se bazează pe rezultatele pe care trebuie să le obțină voluntarii. Din acest motiv, nu trebuie să ne 

alegem responsabilități prea mari de la început și trebuie să studiem cu atenție domeniul în care vom activa. 

De asemenea,  eșecul este foarte probabil în acest tip de acțiuni benevole, fiind cauzat de anumite lipsuri, 

cum ar fi fondurile reduse sau birocrația.  

În concluzie, voluntariatul rămâne  un mijloc puternic de autodezvoltare și, mult mai mult, un mod 

prin care poți arăta că ești activ și îți pasă de ceea ce se întâmplă în jurul tău.  
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Studiu asupra programei şcolare în vigoare: o lectură critică personală 

Prof. Manole Elena 

 Școala Gimnazială „Anghel Saligny”, Focşani 

 

Noua programă şcolară la care vom face referire, cea pentru ciclul gimnazial, pentru disciplina limba şi 

literatura română, se raportează la viziunea noului curriculum. Pentru început, vă ofer o prezentare succintă, 

personalizată, asupra conţinutului ei: 

➢ Principii didactice care au stat la baza acestui document -normă 

➢ Referire la modul de evaluare a competenţelor 

➢ O abordare a conţinuturilor noi în mod aplicativ sau intuitiv 

➢ Gamă variată de texte literare, unele importante pentru descoperirea patrimoniului literar românesc 

➢ Recomandări de strategii didactice pentru fiecare competenţă generală 

➢ Accent pe competenţe generale, prezentate detaliat 

➢ Moduri de abordare a textelor-suport intuitiv sau aplicativ, dând libertate profesorului 

➢ Alegerea unor texte suport urmărind temele generale 

Acum, haideţi să ne luăm câteva concepte ca reper! Eu vi le propun pe următoare: 

Competențe-cheie  Profilul absolventului      Progresie       Conținuturi 

Este ştiut că încă majoritatea cadrelor didactice nu s-a familiarizat până acum cu aceste noțiuni. Ele ocupă un 

rol care trebuie să se regăsească în activitatea noastră didactică. 

Elemente de noutate aduse față de programa din 2009: 

Fiind noi competențe generale, apar și unele specifice, de asemenea ca element de noutate; Iată o exemplificare: 

pentru C.G.1 cu raportare la comunicarea orală, au fost propuse:  

1.1. Sintetizarea informațiilor și atitudinilor comunicative din diverse texte monologate și dialogate 

1.2.  Prezentarea unui punct de vedere în fața unui public cunoscut, adoptând comportamente paraverbale 

și nonverbale adecvate 

1.3. Evaluarea comportamentelor, identificând strategii personalizate în funcție de profilul psihologic 

Pentru C.G.5, despre identitate lingvistică și culturală proprie, 2 competențe specifice: 

 5.1. compararea tradițiilor românești cu cele din alte culturi 

5.2. Compararea elementelor privitoare la cultura proprie și la alte popoare 

În plus, aspecte noi apar şi la nivelul conținutului, fiind aici de amintit domeniul LECTURĂ: Textul dramatic 

și arta spectacolului; Texte continue, discontinue și multimodale. 

Aducând aici completări personale, se remarcă următoarele: textul dramatic apărea în clasa a VIIIa conform 

vechii programe; este nouă şi această detaliere a artei spectacolului: rolul dialogului; menționarea elementelor 

extralingvistice etc. E de avut în vedere şi accentul pus pe comunicarea și ascultarea activă,  o viziune unitară, 

construită din clasa a V-a, prin care elevii se apropie de pragul de conștientizare a emoțiilor și reacțiilor proprii. 

Urmărind acele competenţe-cheie, iată o scurtă analiză privind intenţia şi finalizarea conform demersului 

instructiv-educaţional în cei patru ani gimanziali: 

1.COMUNICAREA ÎN LIMBA MATERNĂ: 
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La începutul clasei a V-a elevul se poate raporta la diferite contexte de comunicare: să le identifice, să participe 

la interacțiuni, să se exprime. 

La sfârșitul clasei a VIII-a acesta va cunoaște o varietate de mesaje pe care le caută și le procesează 

independent. Se va exprima  în diferite contexte și va putea dezvolta un dialog proactiv. 

2. SENSIBILIZARE ȘI EXPRIMARE CULTURALĂ 

La începutul clasei a V-a elevul are noțiuni despre cultura locală, patrimoniul național și universal. A participat 

la proiecte culturale și își poate exprima bucuria față de elementele din jur explorate prin lucrări simple. 

La sfârșitul clasei a VIII-a acesta va identifica elementele definitorii culturii locale, patrimoniului național și 

universal și va putea emite aprecieri personale despre acestea. Va realiza lucrări creative, inclusiv în format 

digital și se va implica în proiecte culturale formale și nonformale. 

 Aşadar, parcurgând, personalizat, acest document curricular, se reţine intenţia de a dezvolta un număr 

mai mare de competenţe, unele dintre ele cognitive şi atitudinale. Acestea sunt construite progresiv şi se pot 

urmări transversal, de aceea avantajele pe termen lung sunt cu siguranţă mai mari. Documentul în sine conţine 

şi o amplă Notă de prezentare, bine susţinută şi coerentă, iar Sugestiile metodologice sunt eficiente prin 

prezentarea punctuală şi propunerile concrete de mare folos pentru un cadru didactic. E de urmărit, desigur, 

continuitatea! Se vor regăsi toate aceste componente în noua programă a ciclului liceal? Cum va fi el primit de 

cadrele didactice, cei responsabili în a-i da documentului viaţă, transformându-l în experienţe şi emoţii pozitive 

pentru elevii lor? 

Bibliografie: 

1. Programa şcolară pentru disciplina limba şi literatura română clasele a V-a – a VIII-a, anexă la OMEN 

nr. 3393 din 28.02.2017 
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VOLUNTARIATUL SI ROLUL ACESTUIA ÎN EDUCAȚIE 

 

Prof. Ana-Maria Băican 

Liceul Tehnologic „Paul Bujor” – Berești, județul Galați 

 

Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoana fizica își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensa de natură financiară. 

Fiecare țară dispune de noțiuni și definiții diferite pentru acest concept. Prin „voluntariat” se înțeleg 

toate formele de activități voluntare, formale sau informale. Voluntarii acționează de bună voie, în conformitate 

cu propriile lor alegeri și motivații și nu caută un câștig financiar. Voluntariatul este o călătorie de solidaritate 

și un mijloc pentru cetățeni și asociații de a identifica și aborda nevoile și preocupările umane, sociale sau de 

mediu. Voluntariatul este practicat, deseori, în sprijinul unei organizații nonprofit sau al unei inițiative care 

emană din sânul unei colectivități85.  

„Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială. Activitatea de interes public este activitatea 

desfășurată în domenii cum sunt: asistența si serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția din Legea Voluntariatului 2006) 

„Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestație materială.” (definiție adoptată de Consiliul Național al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

„Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

„Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a urmări un 

câștig financiar imediat.” (Scheier) 

„Impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense financiare.” 

(Manover) 

În epoca modernă, voluntariatul a devenit un element important al tuturor societăților. Celebra 

declarație a Națiunilor Unite „Noi oamenii avem puterea de a schimba lumea”’ s-a transformat în acțiuni 

concrete ale voluntarilor la nivel global.  

Serviciile de voluntariat s-au răspândit în întreaga lume în anii 1920 și 1930, voluntariatul fiind privit 

în acea perioadă ca o „modalitate de a forma prietenii între tineri din țări diferite”. Dar de exemplu, în timpul 

crizei economice din 1929, în Statele Unite ale Americii și în Bulgaria, voluntariatul a fost o metodă de a ajuta 

tinerii ce nu aveau locuri de muncă, în sensul că pentru activitățile sociale desfășurate li se oferea un loc de 

cazare și mâncare.  

 
85 Decizia nr. 37/2010/CE a Consiliului privind Anul European al Activităților de Voluntariat care Promovează Cetățenia 
Activă (2011) din 27 noiembrie 2009, JO L 17, 22.1.2010, p. 43 - 49. 
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La sfârșitul anilor 1940 și în decursul anilor 1950, tinerii voluntari au fost un cei care au ajutat la 

reconstrucția unei părți a Europei și au stabilit relații de prietenie care depășeau granițele țărilor. În Macedonia 

ca și în alte republici s-a practicat astfel de activități de voluntariat desfășurate în organizații umanitare precum 

Red Cross.  

În Franța, statutul voluntariatului s-a schimbat în sensul că acum are o bază legală, presupunând 

semnarea unui contract chiar dacă munca voluntară nu se plătește.  

În Austria, guvernul încurajează firmele pentru a sponsoriza acțiunile voluntare, integrează acțiunile 

de voluntariat în sistemul educațional, recrutează și plasează voluntari în organizații.  

După 1990 în majoritatea țărilor există o creștere a numărului organizațiilor non-guvernamentale și a 

voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost dezvoltate programe pentru tineri 

care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru voluntari atât în Germania, cât și în Austria, 

Spania sau Olanda. 

Voluntariatul a fost adus in Romania de organizațiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiția lor, 

realizează acțiuni caritabile și de ajutorare a unor categorii de persoane sau in sprijinul unor acțiuni. ONG-

urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui număr mare de oameni. 

Valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine 

doar o chestiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii valorii 

voluntariatului. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume 

responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în 

sfera lor de activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor activităţii de 

voluntariat, care au datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze corect şi eficient 

implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat, pentru a putea aduce 

argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susţină dezvoltarea voluntariatului pentru a creşte 

contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 

Dacă educaţia în spiritul voluntariatului începe din familie (chiar şi în formele ei cele mai 

simpliste) şi este complementată apoi de demersul educativ formal din cadrul instituţiilor de 

învăţămȃnt (implicit prin educaţia de tip non-formal), în mod cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar 

al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de acţiune şi schimbare. 

Pornind de la premisa că în cadrul familiei copilul beneficiază de primele experienţe 

educative – iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a 

părinţilor şi consiliere – , şcoala are, apoi, rolul de a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de 

iniţiativă, angajarea responsabilă în indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune 

pentru soluţionarea acestora. Iar cadrele didactice, ca „facilitatori”/ „moderatori”, „trebuie să manifeste foarte 

multă receptivitate, îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”86. 

Aşadar, profesorii sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/şcolii 

în comunitate şi tot ei trebuie să aducă soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ 

 
86 Velea, L.S., Toderaş, N., Ionescu, M., Participarea elevilor în şcoală şi în comunitate. Ghid pentru profesori şi elevi, 

TEHNE Centrul pentru Inovare şi dezvoltare în educaţie, Editura Agata, Botoşani, 2006, pag. 49. 
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parteneri, demararea de proiecte educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la 

comunitatea locală, implicarea ONG-urilor etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de 

sprijin, de voluntariat, elevii/tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială. 

Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia 

locală, instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de 

dezvoltare prin acţiuni de amenajare/dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor 

şcolare, finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a 

abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de fonduri, 

sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele identificate la 

nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi social, copii cu nevoi 

speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi de multe ori condiţionată de 

prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest domeniu, care să lucreze alături de 

profesorul de la clasă. Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să 

răspundă intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De 

exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care să 

participe şi să 

împărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul medical, ingineri, 

manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea profesională a elevilor, 

iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes acestor nevoi. 

La rȃndul lor, elevii/tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le gestioneze pe 

cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se pot iniţia chiar de la 

vȃrstele şcolarilor mici – problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, şi pȃnă la activităţi de 

voluntariat mai ample, elevii/tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de interacţiune cu comunitatea într-un 

spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi responsabili, să-

l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte şi provocărilor 

educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să 

utitlizeze mijlocele şi tehnologiile moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: 

tinerii, care se implică în probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii 

moderne. Astfel de exemple pot completate de numeroase alte oportunităţi pe care atȃt şcoala cȃt şi societatea 

trebuie să le promoveze. 

Putem concluziona că posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot 

fi multiple şi variate. Iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem 

observa că, deşi vorbim de voluntariat – acţiune care nu urmăreşte un cȃştig –, beneficiile sunt multiple: o 

şcoală care investeşte voluntari în societate, va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, şi care 

îi va garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener voluntar 

în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de muncă în raport 

cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă şcoala, familia şi comunitatea acţionează, în 
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acelaşi spaţiu de comunicare, “camera comunităţii”6,una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd practica 

voluntariatului. 
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Învățarea prin experiențe pozitive 

 
                     Profesor Ina Ungurașu 

Școala Gimnazială Plopu-Dărmănești, județul Bacău 
 

Se poate spune azi că teoria lui Howard Gardner despre competența individuală a schimbat 

concepția asupra învățării și educației în ultimele decenii. De la apariția teoriei (TIM), 

în 1983, și până astăzi, mii de profesori, părinți și cercetători din lumea întreagă au explorat 

implicațiile și aplicațiile acesteia. 

Teoria inteligențelor multiple ne diferențiază și ne aseamănă în același timp, dar într-o 

manieră autentică, de care toți avem nevoie ca ființe sociale în proces de învățare permanentă. 

În dinamica schimbărilor socio-economice ale deceniilor care au urmat descoperirii lui Gardner, 

poate mai mult decât oricând, teoria aceasta ne ajută să ne adaptăm învățarea continuă în 

funcție de ceea ce descoperim în diferite etape de dezvoltare din copilărie, pe întreg parcursul 

vieții. 

Astfel, în timp ce unii oameni sunt foarte buni oratori, alții iubesc natura și o studiază cu 

plăcere, unii fac calcule cu o ușurință uimitoare, alții văd lumea în culori și o și redau fascinant etc. 

Ce putem observa studiind oamenii din jurul nostru? Precum Gardner, care a studiat jocul 

copiilor, putem spune că lumea construită de om este uimitoare, tocmai pentru că fiecare posedă 

un talent aparte. Sursa acestei lumi uimitoare este însă mai mult decât talentul oamenilor. Inteligențaca atribut 

unic permite omului o organizare mintală superioară și îi conferă acestuia statutulde creator. 

Inteligența este o aptitudine care contribuie la adaptarea individului la situații noi. Inițial, conceptulde 

inteligență se referea mai degrabă la aspectele intelectuale și cognitive ale adaptării noastrela diverse situații, 

însă de-a lungul timpului, teoria inteligenței s-a dezvoltat, apărând conceptulde inteligențe multiple (Gardner), 

precum și noțiunea de inteligența emoțională (Goleman). 

Teoria inteligențelor multiple a lui Gardner a pornit și de la ideea că mulți dintre copiii care 

au coeficientul de inteligență ridicat întâmpină dificultăți la școală. El argumenta că nu există un 

singur tip de inteligență, cea măsurată prin teste, conceptul clasic de până atunci. Teoria sa susține 

că inteligențele multiple nu sunt nici biologice, nici culturale, ci sunt în strânsă conexiune cu 

diferitele stiluri de învățare. Oamenii au stiluri de învățare diferite, aptitudini diferite, iar acestea 

dezvoltă inteligențe diferite. 

     Cele 9 tipuri de inteligență – clasificarea făcută de Gardner 

• Inteligenţa lingvistică-verbală este specifică persoanelor care gândesc cu predilecţie în 

cuvinte şi folosesc cu uşurinţă limba pentru a exprima şi înţelege realitatea. Pentru aceste 

persoane, înțelesul și ordinea cuvintelor, precum și sonoritatea limbii sunt importante; de 

cele mai multe ori, ei învață limba maternă mai repede și limbi străine mai ușor și citesc mult 

mai rapid și mai ușor decât ceilalți. 

• Inteligența logico-matematică. Dominanţa acesteia determină analiza cauzelor şi 

efectelor,înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, obiecte şi idei. Abilităţile de a calcula, cuantifica, evaluapropoziţii 

şi de a efectua operaţii logice complexe, de a opera cu modele, categorii, relaţii, de 

a grupa şi ordona date şi de a le interpreta, de a efectua raţionamente reprezintă caracteristici 

care ies în evidenţă în cazul acestei inteligenţe, împreună cu abilităţi de gândire deductivă şi 

inductivă şi capacităţi critice şi creative de rezolvare a problemelor. 

• Inteligența vizual-spațială constă în a percepe în detaliu lumea vizuală, a naviga foarte 

ușor printre imagini, culori, linii, forme şi a înțelege relaţiile dintre aceste elemente. Cele mai 

importante caracteristici ale inteligenței vizuale sunt abilitatea de a gândi și imagina în trei 

dimensiuni și de a recrea în imaginație aspecte vizuale. Persoanele care posedă inteligența 

vizual-spațială înțeleg fără efort relațiile dintre obiecte și spațiu. 

• Inteligența muzical-ritmică este caracteristică persoanelor care gândesc în sunete, melodii,rime sau 

ritmuri. Aceste persoane pot recunoaște, crea și reproduce muzica foarte ușor, 

folosind fie un instrument, fie vocea, și sunt foarte sensibile la intensitatea, tonalitatea și 

înălțimea sunetelor. Pentru cei care prezintă acest tip de inteligență, între emoții și muzică 

există o strânsă legătură. 

• Inteligența naturalistă este dominantă la persoanele care înțeleg într-un mod profund 

lumea plantelor și a animalelor. Ele au abilitatea de a stabili relații ecologice, interacționează 

foarte ușor cu creaturile vii și se simt în strânsă conexiune cu forțele naturii, cu fenomenele 
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legate de viață. 

Inteligența interpersonală este caracteristică celor care înțeleg cum funcționează oamenii, 

care recunosc și celebrează diferențele dintre aceștia, care sunt sensibili la aspectele subtile 

interioare ale celor din jur. Ei stabilesc relații cu ușurință, sunt oameni empatici și au o capacitate 

mare de a cuprinde/conține universul interior al celor din jurul lor. 

• Inteligența intrapersonală se manifestă prin: înțelegere de sine profundă, autocunoaștere, 

conectare profundă cu universul interior propriu. Persoanele care au inteligența intrapersonală 

dominantă au o capacitate ridicată de a se înțelege pe sine, de a cuprinde cu gândirea 

aspectele subtile interioare proprii și au o viziune, o hartă destul de clară a universului lor 

interior. 

• Inteligența corporal-kinestezică se manifestă prin gândirea în mișcări, prin folosirea corpuluicu 

ușurință în moduri complexe. Simțul timpului și al coordonării corpului se întrepătrund 

armonios în acest tip de inteligență. Inteligența corporal-kinestezică este dominantă 

la persoanele care simt experiențele în mod complex cu întregul corp, care se exprimă 

cu ușurință prin mișcări fluide ale corpului. 

• Inteligența existențială/spirituală este cea mai controversată, deoarece nu își are asociată 

o anume zonă a creierului, precum celelalte tipuri de inteligență; din acest motiv nici nu se 

regăsește de cele mai multe ori în clasificarea tipurilor de inteligență (de obicei, lista conține 

doar 8 puncte). Inteligența existențială sau spirituală este mai mult dezvoltată la filosofi, la 

persoanele care sunt preocupate în special de sensul vieții, al existenței, despre universul în 

care trăim cu principiile de funcționare, spiritualitate etc. 

Concluzia celor care studiază și aplică teoria inteligențelor multiple este că gândim, învăţăm 

şi creăm în moduri diferite. Dezvoltarea potenţialului nostru depinde de ceea ce învăţăm şi de 

cum învăţăm cu inteligenţa noastră specifică. Inteligenţa este fluidă, nu este fixă. Învățarea experiențialăvariată 

amplifică inteligenţa. Fiind expuși unei game variate de oportunităţi de învăţare, cel mai probabil vom faceo 

alegere care ne facilitează o învăţare eficientă. Performanţele în învăţare vor fi astfel, înmod evident, 

amplificate. Limitarea şanselor la experienţele de învăţare poate determina reducereaunei inteligenţe, ştiut fiind 

că acele zone ale creierului uman care nu sunt folosite sedezactivează, ducând la reducerea potenţialului de 

învăţare.  

Un element esenţial în aplicarea teoriei inteligenţelor multiple pentru alegerea strategiilor 

didactice la clasă este cunoaşterea profilului de inteligenţă a elevilor, aflarea punctelor „tari“ 

şi „slabe“ ale acestora (exercițiul Gardner de identificare a tipurilor de inteligență predominante, 

vezi aplicații). Propunerea lui Gardner este de a expune de timpuriu elevii unor medii 

diferite de învăţare, aparţinând domeniilor care determină inteligenţe diferite. Copiii se vor 

orienta spre acelea care se potrivesc inteligenţelor care „promit“, evitând domeniul inteligenţelor 

„în risc“. 

     Stiluri de învățare corelate tipurilor de inteligență predominante: 

• Stilul de învățare verbal se bazează pe: citit, scris, povestit. Persoanele cu inteligență 

verbală pot memora cu ușurință numele locurilor, datelor și ale jocurilor, dar pot face și 

asocieri care permit ordonarea cronologică a unor evenimente, descrierea etc. Testele de 

cultură generală sunt floare la ureche pentru o astfel de memorie, iar capacitatea de reținere 

se bazează pe vorbire, auz și, mai ales, pe citit. 

 Stilul de învățare spațială/vizuală. Persoanele cu inteligență spațială pot reține informații 

prin imagini. Acestea înțeleg și învață cel mai bine prin imagini, dar și prin experiențe concrete: 

vizite, experimente, practică. Le place să deseneze, să construiască și să creeze diverse 

lucruri, fiind pricepuți la jocuri de tip lego sau puzzle. Iar dacă acestea sunt folosite pentru a 

învața diverse lucruri, atunci nu vor avea probleme în a înțelege și a reține informațiile. 

• Stilul de învățare logico-matematic. Copilul care are o astfel de inteligență este foarte bunprieten 

cu cifrele și calculele. Este o fire pragmatică, calculată și care se bazează pe gândire 

logică și raționamente. Învață cel mai bine prin organizarea, categorisirea și clasificarea informațiilorși 

lucrează cel mai bine cu modele abstracte. Stilul său de învățare îl poate ajuta 

în activități de cunoașterea mediului, geografie, istorie, literatură etc. 

• Stilul de învățare naturalist. Copilul sau adultul cu o astfel de inteligență se bazează în 

înțelegerea lumii în care trăiește, mai exact pe elementele de mediu care-l înconjoară. Învață 

cel mai mult din explorarea mediului înconjurător, din contactul cu natura, animalele, fauna 

etc. Este foarte organizat și învață cel mai bine în mijlocul naturii, dar acest stil îi facilitează 

și o învățare eficientă în laborator. 
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• Stilul de învățare intrapersonal se bazează foarte mult pe propriile capacitați de cunoaștere șide 

înțelegere. Acest stil permite persoanei să se autoevalueze și să se automotiveze. Se descurcăpe cont propriu 

și învață singur pentru că se pricepe foarte mult atât la autoanaliză, cât și la 

analiza și selectarea informației de care are nevoie. Învață cel mai bine în proiecte individuale, 

într-un spațiu personal fără foarte multe instrucțiuni. 

• Stilul de învățare intrapersonal predispune individul la empatie, disponibilitate de a relaționa și de 

a învăța din experiențe directe cu cei din jur. Este caracterizat de spirit de echipă. 

Sociabil și prietenos va învăța ușor în cadrul grupului, în dezbateri și comunicări deschise. 
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Obținerea succesului școlar în mediile defavorizate 

Profesor învățământul primar  Laura Roman 
Școala Gimnazială ”Ciprian Porumbescu”, Comănești, județul Bacău 

 
 O şcoală performantă este o şcoală în care este promovată, susţinută şi dezvoltată o legătură 

puternică între profesori şi părinţi. Este un parteneriat în care, nu trebuie uitat niciodată, nucleul este 

elevul. Comunicarea, schimbul de informaţii privind copilul, trebuie să vină din ambele sensuri, 

studiile aratând că o bună relaţie părinte – profesor se corelează cu performanţa şcolară bună a 

copilului. 
 Este evident că părinţii au nevoie de un sprijin puternic din partea şcolii pentru a se implica 

eficient. Comunicarea între profesor şi părinte determină motivarea copiilor în învăţare, creşterea 

interesului acestora pentru studiu, pentru activităţile şcolare şi extraşcolare. Profesorii şi părinţii, 

împreună, ar trebui să îi sprijine pe copii în a-şi planifica activităţile, în a-şi dezvolta interesul pentru 

diferite domenii. Ei pot oferi permanent oportunităţi de învăţare, lucrând în parteneriat. 
Comunicarea dintre părinte şi profesor (diriginte) trebuie să fie constantă, să implice toate 

mijloacele disponibile şi să vizeze atât aspectele negative, dar, mai ales, aspectele pozitive. De foarte 

multe ori, întrebările părintelui vizează doar aspectele negative (note slabe, probleme de 

comportament), acest aspect fiind stimulat şi de faptul că există tendinţa ca profesorii (diriginţii) să 

puncteze doar „ceea ce nu merge” în activitatea şcolară a copilului, lăsând la urmă sau omiţând să 

puncteze ceea ce elevul „face bine”, unde el performează. Fixându-ne doar pe lucrurile pe care „nu 

le fac bine” copiii, ne va fi foarte greu să mai identificăm aspectele pozitive. Este foarte important să 

existe la ambii parteneri (părinte şi profesor) capacitatea de a da copiilor recompense spontane (laudă, 

întărire pozitivă), relaţionarea dintre aceştia având valenţe formative în acest sens.  Întrebările 

părintelui pot viza atât aspecte ce ţin de activitatea şcolară, cât şi de cea extraşcolară, de grupul de 

prieteni sau de relaţiile cu ceilalţi elevi. 
 Una dintre problemele care apar în relaţia profesor (diriginte) – elev este lipsa de implicare 

din partea părinţilor, distanţa tot mai mare pe care aceştia o păstrează faţă de şcoală. Şcoala ar trebui 

să se implice tot mai mult în atragerea părinţilor către ea, către profesori şi, în primul rând, către 

nevoile elevilor. Evoluţia copiilor trebuie urmărită constant, şi nu doar atunci când sunt probleme 

foarte mari. Astfel de momente tensionează foarte mult relaţia profesor – părinte şi, de foarte multe 

ori, dintr – o greşită gestionare a situaţiei pot duce chiar la destrămarea acesteia. Se poate întâmpla 

ca profesorii să considere nepotrivită intervenţia părinţilor, critica pe care aceştia o aduc şcolii, iar 

părinţii pot considera că şcoala nu are reacţia pe care ei o consideră potrivită şi corectă. Rezolvarea 

unei asemenea situaţii nu poate veni decât prin comunicare, prin deschidere şi flexibilitate în relaţia 

stabilită între cei doi parteneri. 
O relaţie corectă şi eficientă între profesor (diriginte) şi familie este o relaţie în care există 

asertivitate, acceptarea unui punct de vedere diferit, ascultare activă. Părinţii pot fi cu uşurinţă 

implicaţi în activităţile şcolare şi extraşcolare, profesorii îi pot informa despre cum ar putea face acest 

lucru, cum pot deveni parteneri reali. Abordările contemporane în educaţie impun, ca şi condiţie 

obligatorie, ca profesorii să stabilească relaţii de cooperare cu părinţii elevilor, cu familiile acestora, 

rolul lor nelimitându-se doar la educaţia de la catedră sau din clasă. 
   Bibliografie: 

1. BRUNER J.S.- Procesul educaţiei intelectuale, Editura Ştiinţifică, Bucureşti, 1970 

2. CĂLIN H.-Teoria educaţiei. Fundamentarea epistemică şi metodologică a 

acţiunii educative,Editura ALL, Bucureşti, 1996 

3. CUCOŞ CONSTANTIN- Pedagogie, Polirom, Iaşi, 1998 
 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1066  

VOLUNTARIATUL - VALENŢE SOCIALE ȘI EDUCAŢIONALE 

Prof. înv.preșcolar Toader Mariana 

Școala Gimnazială Hamcearca- GPN Nifon 

 

 

 Pentru a stimula dezvoltarea cognitivă, spirituală, interpersonală şi socială, activitatea educativă 

şcolară şi extraşcolară are mereu în atenţie nevoia de adaptare la cerinţele individuale, diverse ale tuturor 

copiilor, la interesele de cunoaştere şi potenţialul lor. Contextele create de diversele modalităţi de concretizare 

a acestui tip de educaţie: proiecte, manifestări punctuale, aplicaţii tematice etc., oferă posibilitatea abordărilor 

interdisciplinare, şi transdisciplinare, exersarea competenţelor şi abilităţilor de viaţă într-o manieră integrată, 

de dezvoltare holistică a personalităţii. 

 Strategia activităţii educative şcolare şi extraşcolare este proiectată pe baza unor principii printre care 

domină principiul educaţiei centrate pe valori: respect – non-discriminare, egalitate, solidaritate, toleranţă, 

adevăr, libertate, integritate, demnitate, onoare, onestitate, originalitate, dragoste, încredere. 

 În acest context, valorile asigură cadrul în care normele sociale sunt stabilite şi explicate. Ele stau la 

baza formării atitudinilor, a procesului de luare a deciziei şi influenţează puternic comportamentul. Este 

importantă identificarea valorilor elevilor, educatorilor, adulţilor în vederea găsirii unui numitor comun al 

valorilor reprezentative ale comunităţii care să producă schimbări pozitive la nivelul eficientizării sistemului 

educaţional. Împreună, copiii, educatorii şi părinţii pot face acţiuni plăcute pentru toţi cei implicaţi, bazate pe 

încredere, comunicare, respect şi flexibilitate. 

 Astfel, scopul major al acestei strategii este ridicarea standardelor calitative ale educaţiei formale şi 

non-formale prin complementarizarea lor în vederea valorificării potenţialului elevilor şi a formării lor ca 

cetăţeni europeni proactivi. 

 Obiectivele principale vizează: 

✓ Recunoaşterea activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca dimensiune fundamentală a procesului 

instructiv-educativ; 

✓ Permanenta actualizare a conţinutului învăţării şi accentuarea dimensiunii educative a acestuia; 

✓ Întărirea statutului activităţii educative şcolare şi extraşcolare ca spaţiu de dezvoltare personală; 

✓ Recunoaşterea educaţiei non-formale ca spaţiu aplicativ pentru educaţia formală; 

✓ Profesionalizarea activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin dezvoltarea acesteia pe tipuri de 

educaţie complementară; 

✓ Asigurarea eficienţei activităţii educative şcolare şi extraşcolare prin monitorizarea şi evaluarea 

impactului acesteia în comunitate. 

      Spaţiul de implementare a acestei strategii nu se reduce numai la şcoală, ci vizează şi zona de iradiere 

a influenţei acesteia: familie, societatea civilă, comunitate, societate. Valorificarea mecanismelor şi 

instrumentelor coerente de acţiune existente şi crearea de noi reţele specializate în diverse subcomponente ale 

activităţii educative şcolare şi extraşcolare vor avea ca rezultat ridicarea calităţii actului educaţional. 

Redimensionarea acestui tip de educaţie va începe de la nivelul micro-unitatea de învăţământ prin: 

✓ Dezvoltarea componentei educative în proiectarea activităţii didactice; 

✓ Complementarizarea dimensiunii curriculare cu cea cross-curriculară şi extracurriculară a activităţii 

educative; 

✓ Crearea echipelor interdisciplinare pentru iniţierea, organizarea şi implementarea proiectelor 

educative; 

✓ Dezvoltarea proiectelor educative pe tipuri de educaţie complementară.  

    Prin valorificarea spaţiului democratic oferit de activitatea educativă şcolară şi extraşcolară  

 de a experimenta noi posibilităţi de dezvoltare, de atragere, încurajare şi stimulare a tinerei generaţii în 

îmbunătăţirea calităţii vieţii, societatea nu va avea decât de câştigat, investiţia în educaţie având un feed-back 

şi un rezultat concret al eficienţei sale. 
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 Prin satisfacerea dorinţelor şi intereselor de cunoaştere a copiilor, sistemul educaţional va deveni 

centru resursă de dezvoltare a comunităţii locale. O importanţă majoră în acest sens o are dezvoltarea 

proiectelor de voluntariat educaţional şi a proiectelor de dezvoltare comunitară. 

 În cadrul activităţilor organizate trebuie să punem în valoare rolul activităţilor educative de 

voluntariat, care promovează cetăţenia activă, derulate la nivelul claselor primare,în formarea competenţelor 

sociale ale elevilor, să promovăm potenţialul creativ şi inovator al cadrelor didactice şi al elevilor în acest 

domeniu, să facem cunoscute exemplele de bună practică. 

 ,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială; această activitate poate fi desfăşurată în 

domenii cum sunt: asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, 

educativ, de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi 

comunitar şi altele asemenea.” (Legea Voluntariatului 2006) 

 O activitate de voluntariat trebuie să se nască pentru a-şi îndeplini o misiune, pentru a promova o 

anumită cauză. Voluntarii trebuie să fie responsabili pentru acţiunile lor, să colaboreze cu ceilalţi membri şi 

să nu minimalizeze importanţa activităţii, doar pentru că nu sunt răsplătiţi. Trebuie înţeleasă de către voluntari 

importanţa şi valoarea activităţilor de voluntariat, care pot fi continuate şi derulate la sfârşit de săptămână sau 

în serile libere, în aceeaşi formulă sau în grupuri diverse de voluntari. 

 Trebuie să ţinem cont de unele abilităţi care sunt necesare într-o anumită acţiune de voluntariat: 

sociabilitate, veselie, răbdare, bun ascultător, seriozitate etc. şi să alegem acele activităţi care se potrivesc 

grupului de voluntari. Se pot dezvolta hobby-uri şi talente sau abilităţi în echipă: 

✓ Munca umăr la umăr cu colegii; 

✓ Înţelegerea scopului grupului; 

✓ Contribuţia la eforturile echipei cu idei, sugestii, soluţii; 

✓ Oferirea respectului pentru perspectivele altora; 

✓ Socializarea pozitivă cu membrii grupului; 

✓ Deschiderea către idei şi perspective noi etc.                                                                                                                     

Şcolarii mici trebuie orientaţi să acţioneze ca voluntari în activităţi care să-i atragă, care să  aibă o 

finalitate plăcută, pozitivă, să evidenţieze contribuţia lor cumva. Aceste activităţi trebuie să se desfăşoare într-

un timp rezonabil, într-un spaţiu relativ cunoscut, pentru a nu obosi pe copii, pentru a nu-i plictisi, ci a-i 

determina să-şi dorească să mai acţioneze şi altădată.  

Pentru ca acivităţile de voluntariat desfăşurate cu copiii să aibă succes deplin, educatorii trebuie să 

participe afectiv şi efectiv alături de copii, să-i impulsioneze, să le insufle dorinţa de a da tot ca acţiunea să se 

finalizeze corespunzător mai ales pentru ei, copiii, pentru a-i determina să-şi dorească să participe şi la alte 

acţiuni, dar din proprie iniţiativă.     

Când copiii propun educatorilor acţiuni de voluntariat şi participă cu suflet la ele, abia atunci putem 

spune că am început să formăm voluntarii de mâine, de care societatea are atâta nevoie. 

În concluzie, voluntariatul rămâne  un mijloc puternic de autodezvoltare si, mult mai mult, un mod 

prin care poți arata ca ești activ si iți pasa de ceea ce se întâmplă in jurul tău.  
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IMPORTANȚA VOLUNTARIATULUI ÎN EDUCAȚIA ELEVILOR CARE PROVIN DIN 

MEDII DEFAVORIZATE 

                                                                               Prof. Cioacă Elena Daniela 

                                                                                                Grădinița cu P.P. nr.33 Brașov 
 

 

,,EDUCAȚIA ESTE PREMISA PROGRESULUI, ÎN FIECARE SOCIETATE, ÎN FIECARE 

FAMILIE”  (Kofi Anan) 

 

Toți copiii au dreptul la educație, indiferent de mediul în care s-au născut. Cu toate acestea, în 

România, numai o treime dintre copiii defavorizaţi termină şcoala generală. Când părinții lor se luptă pentru 

traiul zilnic, educația copiilor nu mai este o prioritate. Iar fără oportunități reale și acces continuu la educație, 

mulți dintre acești copii riscă să ajungă la rândul lor adulți în dificultate, care nu-și vor putea susține familia. 

             Educația înseamnă mai mult decât o clasă, mai mult decât un profesor. Pentru ca un copil sau un 

tânăr să aibă acces la educație de calitate este nevoie de implicarea tuturor membrilor comunității pentru a 

crea un mediu propice învățării, unde visurile sunt încurajate și oportunitățile oferite celor care au nevoie de 

ajutor. 

            Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă să fie 

bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se oferă de fapt 

şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi voluntar fiind numeroase. 

voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din partea 

tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. Altruismul 

este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, de a se implica în 

problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără recompense materiale. 

Voluntariatul înseamnă, în primul rând, interacţiune cu oameni care au aceleaşi aşteptări şi care se 

raportează la aceeaşi grilă de apreciere, fapt care ajută copilul să se descopere, să se regăsească şi, astfel, să 

construiască împreună un sistem de valori cu ajutorul căruia să intervină pentru a schimba radical o situaţie. 

Prin această activitate copilului i se oferă şansa să-şi descopere propriile abilităţi, dar şi să dobândească altele. 

Este cunoscut faptul că unii copii sunt în mod natural sociabili, în timp ce alţii sunt caracterizaţi de 

timiditate şi le este greu să se integreze. Voluntariatul are un rol hotărâtor în dezvoltarea personalităţii 

copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi relaţionare socială. Obţinând aceste 

abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se 

creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă a crea legături constructive şi durabile între oameni şi 

comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilităţile sociale. 

Având în vedere că în viaţa unui copil pot exista şi momente dificile (neînţelegeri în familie, divorţul 

părinţilor, etc.), activităţile de voluntariat pot fi un beneficiu, pentru că reduc riscul de depresie. Înconjurat în 

permanenţă de oameni, tânărul experimentează metode de socializare care îi permit să depăşească mai uşor 

eventualele impedimente de ordin moral. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind de 

munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate pe care o 

dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele în care se 

găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi calitatea de 

a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l 

determina să depăşească momentul. 
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Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea şi 

aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

În perioada şcolarizării se oferă posibilitatea elevului să experimenteze voluntariatul. Se ştie că dascălii 

promovează acest tip de activitate, pentru că i-au înţeles beneficiile. Există o preocupare continuă la nivelul 

fiecărei şcoli de a implica educabilii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de 

fapte bune al celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Şi, nu de puţine ori am fost plăcut surprinşi 

să aflăm că singuri, elevii noştri, au iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea 

altor colegi în scopul rezolvării unei probleme a comunităţii. 

Elevii implicaţi în activităţi de voluntariat pentru protecţia mediului conştientizează mai uşor 

importanţa respectării şi ocrotirii naturii, fiind responsabilizaţi faţă de impactul pe care îl are comportamentul 

individului asupra mediului inconjurator. Expunându-le sursele de poluare, prezentându-le factorii de mediu 

şi rolul lor, şi implicându-i efectiv în colectarea deşeurilor aflate în spaţiul public, va creşte gradul de educaţie 

ecologică în rândul tinerei generaţii. 

Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-i 

sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală. Astfel, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face bine şi 

de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund nevoilor 

individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt calităţi pe care le 

câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, creativitatea şi 

originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, abilităţi ce vor contribui 

la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează un stil de viaţă bazat pe inovaţie 

în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. Copilul va 

fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că va avea întotdeauna 

această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Oportunitatea majoră ce derivă din această îndeletnicire constă în lărgirea orizontului abilităţilor 

profesionale. Pentru elev este cel mai eficient mijloc de a alege cariera care i se potriveşte, de a găsi mai târziu 

un loc de muncă care să-i placă, care să-i satisfacă aşteptările şi care să-l motiveze permanent. 

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune complexă ce 

reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe alţii, protejând mediul 

în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au 

experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor 

existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze 

întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 

            În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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 Importanța activităților de voluntariat pentru educație 

Prof.înv.primar Popescu Alina Georgeta 

Școala Gimnazială Nr.1 Oțelu-Roșu 

 

           Trăim în secolul vitezei și parcă avem tot mai puțin timp la dispoziție pentru lucrurile pe care ne-am 

dori cu adevărat să le facem. Chiar dacă au mai puține responsabilități decât adulții, copiii si tinerii resimt, la 

rândul lor, graba cu care trebuie să ducă la bun sfârsit anumite sarcini. 

           Cu siguranță există numeroase activități extrașcolare care le atrag atenția, însă pentru care nu găsesc 

întotdeauna timpul necesar pentru a se implica. În ciuda acestui fapt, este important să le arătam copiilor și 

tinerilor beneficiile pe care munca caritabilă le ofera la orice vârsta. Voluntariatul, potrivit lui Manover, 

reprezintă impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor celorlalți fără a se gândi la recompense financiare. 

În ziua de azi, tot mai mult ne gândim la propria persoană și la obținerea de foloase, de orice fel, din aproape 

orice acțiune ce o întreprindem sau din orice colaborare. Voluntariatul este o ocazie nemaipomenită de a 

dobândi o serie de cunoștiințe practice, deosebit de folositoare in viitor 

            Deși este un termen foarte des utilizat, voluntariatul este o noțiune foarte greu de conceptualizat, 

numeroși autori oferind definiții dintre cele mai variate, în funcție de diferite criterii sau factori. Astfel, John 

Wilson în articolul său "Volunteering", oferă o definiție generală, văzând voluntariatul ca fiind orice activitate 

oferită gratuit de pe urma căreia beneficiază alte persone, grupuri sau cauze.  

            În schimb, David Horton Smith recunoaște importanța definirii fenomenului voluntariatului, oferind o 

definiție mult mai complexă. El face o conexiune cu teoria motivațională a lui Maslow, spunând ca acțiunea 

voluntară este acea acțiune a indivizilor sau colectivităților caracterizată prin căutarea beneficiilor psihice 

(apartenența la un grup, recunoașterea). 

            Munca voluntară, văzută atât formal cât și informal, poate fi analizată pornind de la următoarele 

premise, conform lui John Wilson și Marc Musick în " Who cares- Toward an integrated theory of volunteer 

work": 

1. munca productivă ce presupune capital uman 

2. comportamentul colectiv presupune capital social 

3. munca ghidată etic ce presupune capital cultural 

            Prin realizarea unei conexiuni între educație, venit, capital uman si cultural, autorii vorbesc despre un 

model în care voluntariatul formal și ajutorul informal sunt reciproc relaționate, dar conectate în diferite feluri 

și în diferite forme de capital. 

             O viziune interesantă asupra voluntariatului este oferită de Kenneth F. Ferraro în lucrarea sa, 

"Volunteering and Depression in Later Life: Social Benefit or Selection Processes?", relevând faptul ca 

voluntariatul oferă efecte pozitive asupra depresiei, reprezentând într-o oarecare măsură o formă de 

compensare și o legitimare a integrării sociale.  

 

            Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 

            În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

           Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 
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           Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia acestuia și 

am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” și se referă 

la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, 

fără constrângere”. 

            A fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și 

de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. A fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste 

calități sunt de neprețuit. 

             Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru  voluntar la un centru de bătrâni , în urma realizării 

unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi 

voluntari. 

            Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat 

împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe 

bătrânii de aici.  

            Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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STUDIU PRIVIND REDUCEREA ABANDONULUI ȘCOLAR  

TIMPURIU ȘI ACORDAREA AJUTORUL SOCIAL 

 

Prof. înv. preșcolar Bora Cristina - Școala Gimnazială „Emil Racoviță” 

 – Grădinița cu P.P. „Magnolia”, Onești, jud. Bacău 

 

Studiul analizează amploarea și natura abandonului școlar în educația timpurie și ajutorul social acordat 

pentru diminuarea sau stoparea acestui fenomen. De asemenea, studiul examinează modalitatea prin care alte 

țări ale Uniunii Europene încearcă să abordeze această problemă a abandonului școlar, și caută identificarea 

caracteristicilor unor politici eficiente care să conducă la o serie de recomandări pentru perioada următoare. 

Majoritatea tinerilor parcurg cu succes etapele sistemului de învățământ  și își continuă studiile sau 

profită de diversele oportunități de formare, ori intră în câmpul muncii. Cu toate acestea, unul din șapte tineri 

europeni abandonează sistemul de învățământ fără a deține calificările sau competențele considerate în prezent 

ca fiind necesare pentru o tranziție reușită către piața muncii și pentru o participare activă în cadrul economiei 

actuale, bazate pe cunoaștere. Altfel spus, în prezent aproximativ 6,4 milioane de tineri din Europa sunt 

clasificați drept tineri care abandonează școala încă din faza timpurie. 

Rata abandonului școlar timpuriu s-a redus în cele mai multe țări din Europa. În țara noastră această rată 

este într-o continuă creștere, datorată și de apariția pandemiei de Covid19 din ultimul an. Cei care abandonează 

școala provin din medii diverse. Abandonul școlar timpuriu este cauzat, de obicei, de un proces cumulativ de 

dezangajare, bazat pe diverse motive sociale, economice, educaționale, geografice sau familiale. Aceste motive 

pot fi interne sau externe în raport cu procesele și experiențele școlare, de obicei sunt motive rezultate dintr-o 

lipsă a motivației pentru  pregătire școlară, care duce la rezultate școlare scăzute, sau din cauza unor probleme 

familiale, cum ar fi lipsa unui adăpost sau a resurselor financiare.  

Abandonul școlar timpuriu reprezintă o problemă foarte importantă pentru țara noastră, întrucât este un 

factor contributiv fundamental la excluziunea socială de mai târziu. Analiza viitoarelor nevoi de competențe 

sugerează faptul că, în viitor, numai 1 din 10 locuri de muncă vor fi la dispoziția unei persoane care 

abandonează timpuriu școala. De asemenea, tinerii care abandonează școala timpuriu au mai multe șanse să 

obțină venituri mai reduse sau să devină șomeri. O educație neadecvată poate să genereze costuri sociale și 

publice însemnate, sub forma unui venit și al unei creșteri economice reduse, dar și a unor venituri din impozite 

mai mici și costuri ridicate pentru serviciile publice, cum ar fi plățile pentru serviciul de sănătate, de prestații 

sociale etc. 

Este evident că, abandonul școlar are implicații financiare enorme, generând costuri sociale și 

economice majore, pentru fiecare individ în parte, dar și pentru societate. Prin urmare, țara trebuie să depună 

toate eforturile pentru a menține niveluri ridicate de ocupare a forței de muncă și de coeziune socială. Aceste 

niveluri ridicate de abandon școlar timpuriu nu se regăsesc doar la noi în țară, ci și în restul Europei, acest 

lucru ducând la dificultăți în a concura pe piața globală și confruntarea cu constrângeri în ceea ce privește 

atingerea unei creșteri inteligente, de durată și favorabile incluziunii, care este prioritatea strategiei Europei. 

Ratele ridicate de abandon școlar timpuriu contravin, de asemenea, obiectivului de transformare în realitate a 

învățării pe tot parcursul vieții și reprezintă o pierdere atât de oportunități individuale, dar și de potențial 

economic și social. Dacă rata de abandon școlar timpuriu s-ar reduce, în întreaga Europă, doar cu un punct 

procentual, atunci s-ar asigura economiei europene un plus de aproximativ o jumătate de milion de potențiali 

tineri calificați angajați în fiecare an. 

Prin urmare, abandonul școlar timpuriu este considerat o politică majoră, nu doar la noi în țară și în 

Europa, ci și în întreaga lume dezvoltată. Cert este faptul că, nivelul de educație poate fi influențat de politicile 

publice. Diferitele reacții politice ale țărilor Uniunii Europene cu privire la abandonul școlar timpuriu sunt 
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clădite pe multe valori și perspective, fiind influențate de istoria și tradiția fiecărei țări membre, România fiind 

și ea parte din acest grup. Fiecare persoană care părăsește școala timpuriu are o poveste unică, și se află într-

un context specific. Statele membre au găsit un set de măsuri politice, proiecte, programe și abordări, prin care 

să se adopte strategii de prevenire și de reintegrare. 

Prevenirea abandonului școlar 

În cele mai multe cazuri, tinerii renunță la educație sau forare din motive care ar putea fi prevenite. 

Așadar, măsurile de prevenire vizează abordarea abandonului școlar timpuriu înainte ca acesta să se producă, 

acestea fiind mai eficiente din punct de vedere financiar decât măsurile de reintegrare.  

În principiu, statul trebuie să recunoască nevoia de a găsi modalități eficiente de recunoaștere și abordare 

a problemelor care pot majora riscul de abandon școlar timpuriu. De asemenea, punerea în aplicare a unor 

astfel de strategii se află în stadii diferite în cadrul țărilor UE, o mare variație putându-se detecta în tipurile de 

reacții alese în diferite țări. O recunoaștere mai amplă a nevoii de a găsi soluții diferite pentru puncte diverse 

din cadrul proceselor sistemului educativ este foarte observabil, prin recunoașterea tot mai frecventă a rolului 

educației și a îngrijirii copiilor preșcolari în cadrul strategiilor privitoare la abandonul școlar timpuriu.  

Statul nostru trebuie să adopte politici pentru diminuarea riscului de abandon școlar timpuriu, 

asemănătoare celor adoptate în celelalte țări membre ale Uniunii Europene, cum ar fi: 

❖ politici și măsuri care să aibă scopuri specifice; acestea asigură sprijin special tinerilor care sunt 

expuși riscului de abandon școlar, prin identificarea persoanelor, a grupurilor de persoane, a 

școlilor și a zonelor în care există risc crescut de abandon; 

❖ politici și măsuri cu scopuri generale; obiectivul acestora este acela de a îmbunătăți sistemul de 

învățământ pentru toți și de a optimiza rezultatele și a reduce riscul ca elevii să renunțe la 

educație. 

Accentul pe termen lung ar trebui plasat pe intervenția timpurie care este necesară în vederea abordării 

problemelor care apar la începutul procesului cumulativ care conduce la abandonul școlar timpuriu. Este 

important ca activitățile să fie identificate, urmărite și monitorizate pentru a facilita o intervenție la momentul 

oportun. Sistemele de avertizare timpurie care se găsesc în școli pot contribui la identificarea elevilor care riscă 

să abandoneze școala. Sistemele trebuie să fie accesibile pentru diferite instituții de învățământ și alte părți 

interesate implicate, dar și relaționarea cu acestea. Intervenția timpurie este, așadar, de o importanță majoră 

deoarece poate deveni treptat mai dificilă, pe măsură ce perioada de dezangajare crește, se prelungește. 

Este important ca profesorii să dețină competențele necesare pentru a-i angaja și a-i motiva pe toți elevii 

cărora le predau. Formarea acestor profesori în vederea identificării și a abordării riscurilor de abandon școlar 

timpuriu, precum și în ceea ce privește utilizarea metodelor moderne de predare, dar și competențele de 

gestiune a clasei de elevi și de crearea de relații în interiorul acesteia, este foarte importantă. Dacă nu există o 

cultură solidă a educației în cadrul comunității, pot fi necesare măsuri de implicare a părinților, de sensibilizare 

a acestora cu privire la importanța pe care o are educația, precum și de asigurare a oportunităților educaționale 

care să le permită să își îmbunătățească propriile competențe. Activitățile extracurriculare pot ajuta elevii să 

recupereze și, de asemenea, să își reînnoiască interesul față de învățare, dar și să-și reclădească o imagine 

pozitivă cu școala și cu personalul acesteia, asigurând îndeplinirea activităților care pot stimula stima de sine 

și pot reduce frustrarea. 

Asigurarea unor șanse suplimentare 

Acestea variază în funcție de nevoile grupului-țintă: unii  au nevoie de consiliere și sprijin practic în 

abordarea problemelor, cum ar fi lipsa unui adăpost , înainte ca aceștia să demareze procesul de reintegrare 

într-un cadru educațional, alții sunt motivați să revină la educație și au nevoie de o a doua șansă pentru a-și 

relua studiile. 

Rezultatele obținute prin măsuri de reintegrare nu pot fi evidențiate întotdeauna prin date calificative. 

Drept urmare, trebuie găsite modalități de măsurare a rezultatelor mai subtile. Cadrele de asigurare a calității 

ar trebui să fie concepute pentru a ține seama de măsurile calitative, dar și de cele cantitative. 
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În cele din urmă, un procent ridicat al acțiunilor ce vizează reintegrarea sunt inițiative și proiecte 

temporare. Chiar dacă abandonul școlar timpuriu este o caracteristică a sistemelor de educație și formare din 

UE, se pare că există o tendință de a nu acorda statut sau o poziție semnificativă a activităților de reintegrare. 

Această situație trebuie abordată în viitor, recunoscând faptul că este dificilă reproducerea proiectelor locale 

de succes la o scară mare.  

Elaborarea măsurilor la nivel regional sau la nivel de sistem necesită timp și implicare. Dacă guvernul 

recunoaște importanța integrării tinerilor care au renunțat la educație, și garantează sprijin pentru eforturile de 

reintegrare, se poate obține o coeziune mai amplă, pe termen lung, precum și  o mai mare claritate în ce privește 

bunele practici, la standarde și la nevoile de formare și, de asemenea, de susținere a elevilor și a profesorilor. 

Practici eficiente prin acordare ajutorului social 

Acordarea ajutorului social persoanelor aflate într-o localitate situată într-o pădure, departe de oraș, într-

o zonă izolată, defavorizată,   unde accesul este foarte dificil iar locurile de muncă sunt puține este o problemă 

de actualitate. Școala primară este situată în mijlocul satului deluros, iar elevii învață în două schimburi. 

Datorită amplasării școlii, accesul copiilor se face cu ușurință. Accesul cadrelor didactice se face cu mașina 

personală, fiind navetiști, pe un  drum cu balast, cu multe gropi. Populația este majoritar de etnie romă, satul 

cuprinzând un număr de aproximativ 1200 de suflete. Familiile sunt numeroase (8-10 membri), veniturile 

principale provenind din ajutorul social și alocațiile copiilor, acestea fiind în funcție de numărul de persoane 

din locuință. 

Nivelul de școlarizare al părinților este majoritar gimnazial. Unii dintre adulții din comunitate lucrează 

sezonieri la ocolurile silvice/ferme agricole sau culeg ciuperci, fructe de pădure, cătină,  pentru venituri 

suplimentare. Rata de abandon școlar este mare, din cauza lipsurilor materiale, a sărăciei, așa încât ajutorul 

social este un sprijin real pentru această comunitate. Absenteismul datorat situației materiale precare, lipsei 

hainelor și a alimentelor sunt doar unele dintre problemele acestei comunități, rezolvată parțial prin acordarea 

ajutorului social părinților din localitate. Se așteaptă o rezolvare mai eficientă, din partea autorităților, a 

problemelor pe care le întâmpină copiii din comunitatea aceasta, dar și din alte comunități din țară, aflate în 

aceeași situație, așa încât să se prevină riscul de abandon școlar timpuriu.   
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FAPTA BUNĂ SCHIMBĂ OAMENI 

Prof. psihopedagogie specială Fărcășanu Elena  

Școala Gimnazială Specială Constantin Păunescu Tecuci 

 

Voluntariatul este o activitate din care elevii vor avea mereu de învățat. Pe parcursul anilor elevii 

școlii noastre s-au obișnuit să primească vizite și cadouri de la alte școli și/sau alți elevi.  

În ultimii ani ne-am gândit că ar fi bine să oferim și noi celorlalți, nu doar să primim. Totul a început 

cu pași mici. Am inițiat parteneriate cu diverse instituții școlare și nu numai. Am început cu parteneriate cu 

centre pentru vârstnici. Printre activitățile noastre s-au regăsit confecționarea de felicitări, oferirea acestora 

de 8 martie dar și de 1 iunie cât și prezentarea unui program artistic cu ocazia zilei de 8 martie. Bătrânii care 

ne-au primit au fost foarte emoționați, ne-au oferit îmbrățișări și vorbe din suflet. De asemenea un alt 

parteneriat de voluntariat l-am realizat cu spitalul municipal unde am oferit felicitări de sărbătorile pascale 

mai multor vârstnici. Aceștia au fost foarte încântați de prezența noastră, dar și de gestul nostru. Un alt 

parteneriat care de altfel a continuat pe parcursul a trei ani este cel realizat cu un ong în apropierea orașului 

unde se află adulți cu dizabilități și elevi ce provin din medii defavorizate. Printre activitățile desfășurate sunt 

vizitarea instituției mai exact vizitarea adulților cu dizabilități cât și a sălilor în care se lucrează cu 

aceștia(sală senzorială, sală de masaj, sală de lucru etc.), mai apoi vizitarea centrului de zi unde se regăsesc 

elevi din medii dezavantajate. Pentru ambele categorii am pregătit cadouri de sărbătorile de iarnă, sărbătorile 

pascale dar și rechizite în toamnă pentru elevii centrului de zi. De asemenea de Moș Nicolae și Moș Crăciun 

ne-am gândit să oferim o bucurie și personalului instituției care lucrează zi de zi cu aceștia oferindu-le 

felicitări confecționate de elevi. 

În cadrul acestor activități de voluntariat s-a constatat că elevii sunt foarte încântați să cunoască 

adulți și elevi, să viziteze locuri noi, să realizeze felicitări cât mai vesele și cât mai inedite și nu în ultimul 

rând au realizat că prin prezența lor, prin momentul artistic prezentat dar și prin felicitările oferite, persoanele 

vizitate s-au bucurat enorm. Deci prin gesturi simple sau mai complexe putem oferi o bucurie semenilor 

noștri. Așadar elevii noștri au aflat că și ei pot oferi bucurie așa cum alții le oferă lor. Faptele bune schimbă 

oameni pentru că astfel am aflat că putem oferi bucurie și a apărut dorința elevilor de a mai participa la astfel 

de activități. Una dintre inițiativele elevilor a fost oferirea unei sticle pictate cu instalație în interior pentru a 

fi utilizată de adulții cu dizabilități în perioada sărbătorilor de iarnă cât și oferirea unei icoane desenate de o 

mămică pentru a oferi bucurie unui adult cu dizabilități. Deci cu pași mici dar siguri oamenii încep să aibă o 

atitudine pozitivă față de astfel de parteneriate de voluntariat.  
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Contribuția acțiunilor de voluntariat la dezvoltarea personală a individului 

Înv. Marc Aurica  

Școala Gimnazială Câmpeni 

 

A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te identifici emoțional, în care 

crezi și pentru care ești dispus să acționezi. Aceasta e și cheia acțiunii voluntare, să alegi cauza care trezește 

în tine un sentiment atât de profund, o dorință de implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât să 

fii dispus ca din timpul tău, singura ta resursă neregenerabilă, să aloci acelei cauze. Se spune inclusiv că ți-ai 

descoperit vocația și menirea pe acest pământ dacă ești dispus să faci voluntar acțiuni care țin de pregătirea ta 

și pentru care în mod obișnuit ai fi plătit, și probabil că, într-o societate ideală, am fi cu toții voluntari. 

Voluntariatul este o muncă ușoară pe care o faci din plăcere, fără să aștepți ceva material in schimbul 

ei, iar la final sa primești fără să îți dai seama, noi prieteni, experiență, încredere în tine și multe altele. Să fii 

voluntar înseamnă să ai puterea de a schimba lumea, să ai provocări, realizări și un sentiment de împlinire 

inegalabil. Voluntariatul îți oferă șansa de a te descoperi sau redescoperi. 

Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la 

bucuria de a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta 

noi abilități. 

De cele mai multe ori, motivația vine din experiențe sau preocupări personale: ”Îmi plac natura, 

biodiversitatea, muntele, pădurea, fac voluntariat pentru mediu”; ”am diverse experiențe legate de copii, 

bătrâni, persoane în dificultate, fac voluntariat pentru astfel de cauze”. Apoi, este categoria voluntarilor 

“profesionalizați”, care oferă pro bono servicii din domeniul în care își desfășoară activitatea de bază: educație, 

sănătate, servicii juridice, comunicare etc. Persoanele din această categorie sunt motivate de simțul utilității, 

activat atunci când își pun priceperea în slujba binelui comun. Sunt menționate adesea ca motivații și elemente 

ce țin de socializare, apartenența la grup, la comunitatea celor implicați. 

Primul pas, în alegerea unei cauze este s-o găsești pe cea cu care rezonezi. Voluntariatul este un demers 

foarte personal, nu vei putea performa sau ajuta cu adevărat dacă domeniul nu te pasionează câtuși de puțin. 

Apoi să decizi cu ce poți contribui: cu timpul tău, ocazional sau continuu, cu experiența profesională, resurse 

materiale, rețeaua socială proprie. Când știi în ce și cu ce vrei să te implici totul se derulează apoi de la sine. 

Voluntariatul permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar 

de a dezvolta abilitățile existente prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. Satisfacția personală, 

stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adăugarea unui aport de valoare societății. 

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, 

religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și 

personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități 

de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. Putem spune că voluntariatul 

constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a indivizilor prin creșterea nivelului de 

încredere între persoane, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate 

și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 

Efectele carității și ale faptelor bune, pe măsură ce înaintăm în vârstă, sunt extrem de grăitoare: un 

studiu realizat de Duke University și de University of Texas at Austin a arătat că cetățenii seniori care practică 

voluntariatul au înregistrat o medie a depresiei mult mai scăzută decât cei care nu întreprind această activitate. 

Iar un studiu Johns Hopkins a arătat că voluntarii seniori erau mai predispuși să se implice în activități ce scad 

riscul sindromului Alzheimer. Iar cei care își pierduseră rolurile ce-i defineau în viață, precum cel de părinte 

sau de stâlp financiar al familiei, au avut posibilitatea de a-și redefini sensul existenței prin astfel de activități.  

Cercetările realizate pe tema efectului faptelor bune la locul de muncă arată că voluntariatul are un 

impact în crearea unui mediu de lucru mai creativ, mai sănătos și care favorizează colaborarea. 

https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/voluntariatul-te-poate-ajuta-sa-traiesti-mai-mult/
https://thriveglobal.ro/stories/succesul-redefinit-sa-nu-alergi-dupa-bani-si-faima/
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 Un alt studiu din 2013, realizat de cercetătorii de la Wisconsin University, a arătat că angajații care 

fac muncă în folosul comunității sunt mai predispuși să-și ajute colegii, sunt mai dedicați muncii lor și mai 

puțin tentați să-și dea demisia. “Cercetările duc la o concluzie simplă, dar profundă, despre altruism: când îi 

ajuți pe alții devii mai fericit”, spune Donald Moynihan, unul dintre autorii cercetării.  

 Date fiind beneficiile evidente ale empatiei, ne întrebăm, cum ne întărim acest impuls și cum îl 

transmitem generației următoare? Părinții se gândesc constant la cum să-și ajute copiii să reușească în viață, 

să câștige mai mulți bani, să avanseze profesional sau să fie pur și simplu fericiți. Dar e la fel de important să 

transmitem valori precum compasiunea, în special dacă ne dorim cu adevărat ca ei să fie fericiți. Acest 

principiu devine cu atât mai important cu cât lumea e din ce în ce mai bulversată de tentații tehnologice și de 

tendința de a înlocui relațiile reale cu unele virtuale, superficiale, care ne pot compromite capacitatea de a fi 

empatici. empatia e dezvoltată prin puterea exemplului. “Iubirea ne stimulează creierul”, spunea Mary Gordon, 

o fostă educatoare, implicată în acțiuni de voluntariat. Ea arăta că “Trebuie să le arătăm copiilor ce înseamnă 

iubirea pe măsură ce îi creștem. Învățarea este un proces care se întâmplă în mod natural prin interacțiune, nu 

instruire, Iar copilul reflectă starea emoțională a părinților”. 

 Am participat la acțiuni de voluntariat atât alături de elevii mei, cât și individuale. Acestea mi-au oferit 

șansa de a descoperi lucruri noi, dar si de a mă redescoperi. Voluntariatul nu înseamnă doar muncă neplătită. 

Voluntariatul îți dă ocazia să cunoști oameni noi,  o multitudine de lucruri  utile, îți oferă șansa de a avea 

experiențe noi, la sfârșitul cărora vei descoperi un nou TU. 

Cu siguranță, nu trebuie să căutăm sau să așteptăm o invitație specială, formală, la a face fapte bune. 

Dimpotrivă, dacă asimilăm voluntariatul cu propria inițiativă, este încă și mai bine. Gesturile mici, spontane, 

de multe ori neștiute de nimeni, sunt la fel de importante, contribuie la același bine comun de care avem atâta 

nevoie. Iar dacă la un moment dat reușim să îi cooptăm și pe alții în jurul “cauzei” noastre, deja ajungem din 

lumea celor care practică voluntariatul în rândul celor care îl propagă. Putem considera că am ajuns la nivelul 

următor!  

Doar atunci când înveți să dăruiești, poți spune că ești un om împlinit. Binele este o parte din esența 

noastră. 
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https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
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VOLUNTARIATUL – ACTIVITATE  PENTRU  ASIGURAREA 

UNEI  MANIERE MORALE CIVICE ADECVATE 

 

Bucățică Anișoara Mihaela 

Școala Gimnazială „ Vlaicu Vodă”, Brăila 

 
 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, făra a primi o contraprestatie materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Natțional al Voluntariatului, 

iunie 2002) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care poate deconta 

cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definitia Pro Vobis) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Pe lângă conceptele mai sus menționate, voluntariatul mai reprezintă și atitudinea fiecăruia făță de 

lume în care trăim. Vorbind despre atitudini ne gândim la cinste, la respectul pentru oameni, punctualitate, 

credibilitate, persevenență, consecvență, răbdare, tot ceea ce oamenii ar trebui să învețe încă de mici – o relație 

sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

 

           Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea ce este 

comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta reciproc, pentru a 

îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în campanii pentru 

drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă decentă – atât societatea în 

ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este semnificativ întărită. 

           Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru nicio 

colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea scopurilor pe care 

și le-au propus, fie că-și strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică sau o scoală în comunitatea 

lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii percep ideea de muncă voluntară. 

Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era confundat cu munca patriotică pe care mulți 

dintre români erau obligati să o facă în timpul regimului comunist, și în urma căreia nimeni nu era câstigat nici 

din punct de vedere material nici din punct de vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizații 

nonguvernamentale care implicau voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-și 

descopere identitatea, să-și descopere valorile, să-și prețuiască semenii și să muncească împreună pentru 

construirea a ceea ce se dorește a fi o Românie modernă, țară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

    În România organizațiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activități încă din 1990, o 

mare importanță având organizațiile internaționale (Peace Corps, Voluntary Service Overseas, World Vision, 

Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în țara noastră aducând astfel cu ele 

experiența în managementul voluntarilor. În 1997 ia ființă primul centru de voluntariat independent din  

România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul Internațional al Voluntariatului de catre Națiunile Unite, în 

același an se adoptă legea voluntariatului și se lansează pagina de web dedicată voluntariatului 

www.voluntariat.ro și prima revistă dedicată managerilor de voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiția 

anuală a Săptămânii naționale a Voluntariatului. 

De ce voluntariatul contează? 

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei şi 

bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate naţionalităţile.  

 Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi educative şi 

servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul înconjurător. 

Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, pot contribui la 

schimbări pozitive.  
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 Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi coerente, 

cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. Este o sursă puternică 

de reconciliere şi reconstrucţie  

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii şi 

organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da voce şi a 

răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi cantităţii de servicii şi 

la dezvoltarea creativă de noi servicii  

  Voluntariatul este un factor economic semnificativ. Sectorul de voluntariat contribuie estimativ cu 5% în 

PIB-ul economiilor naţionale şi multe dintre oranizaţiile non profit depind puternic de munca voluntarilor 

pentru a-şi susţine activităţile  

    

        Voluntariatul sprijină crearea de parteneriate inovatoare între sectorul profit, autorităţile  

publice şi sectorul non profit. Asemenea parteneriate, dublate de natura iniţiatică a multor dintre activităţile de 

voluntariat, pot conduce la crearea de noi oportunităţi de angajare  

       Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

        În timp ce unii participă cu interes la actiunile de voluntariat, altii nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă 

pentru că întâmpină bariere în ceea ce priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri 

legate de timp; resurse economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine 

negativă a voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le 

implică; vizele şi alte bariere pentru cetăţeni din afara UE. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit 

de costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul 

de afaceri şi un mediu politic favorabil, inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. În timp ce UE a acordat din 

ce în ce mai mare importanţă voluntariatului în toate formele sale, de-a lungul ultimilor ani, România se află 

încă departe de a avea o strategie la nivel european de a promova, recunoaşte, facilita şi sprijini voluntariatul 

pentru a acţiona la întregul potenţial. Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar și să 

aducă o contributie, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești acest lucru! 

"Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

        Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva de pus în folosul 

unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim sau în folosul 

comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să gasim organizaţia care sa ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai buna, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi.Tinerii 

îşi pot construi un CV atractiv, testează o posibilă cariera, îşi fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai 

presus ajută la crearea unei societăţi mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea 

să-şi împărtăşească experienţa şi au satisfacţia că sunt încă utili. Pentru copii şi adolescenţi e distractiv să facă 

lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de tentaţiile 

periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa. Ei au astfel şansa de a deveni adulţi responsabili.Oricine poate fi 

voluntar "Pentru că dacă aşteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim la crearea ei. Pentru a 

fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).  

 

CE FAC VOLUNTARII ÎN ROMÂNIA ? 

            Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte ale unor organizații sau instituții din diferite 

domenii de interes comunitar, ca de exemplu: 
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Servicii sociale:  

▪ consiliere și informare pe diferite teme;  

▪ vizite de socializare, plimbări în oraș cu copii sau vârstnici instituționalizați; 

▪ activități recreative, ateliere artistice, cluburi pentru petrecerea adecvată a timpului liber de către 

copii sau vârstnici instituținalizați, femei abuzate, copii din mediul rural sau din cartiere sarace;  

▪ acordarea de ingrijiri la domiciliu pentru persoane imobilizate, asistență la cumparaturi, lectura;  

▪ cursuri de calificare/recalificare, ajutor la teme și meditații pentru copii cu diverse probleme, cursuri 

de limbi straine;  

▪ accesibilizarea clădirilor, retrasarea marcajelor, competiții sportive sau educaționale pentru persoane 

cu dizabilități;  

▪ ajutor la cantina sociala sau servicii de cantina mobila în anumite zone;  

▪ consiliere telefonică pentru persoane aflate în situații de risc;  

▪ organizarea de spectacole pentru copii sau vârstnici din centre;  

▪ reabilitarea unor adăposturi, aziluri, centre de zi;  

▪ tabere pentru copii în situații de risc, tabere pentru sinistrați, etc;  

▪ înregistrarea de materiale audio pentru cei cu dizabilități de vedere;  

▪ diverse activități recreativ-educative cu detinuții, in penitenciare;  

▪ punerea în scenă de piese de teatru forum;  

▪ campanii stradale de informare și sensibilizarea publicului larg cu privire la diferite probleme 

sociale, prezentări în școli (drepturile copilului, prevenire SIDA, etc.);  

▪ ateliere lucrative pentru persoane cu dizabilități;  

▪ lecții pentru însușirea unor deprinderi de viață (gătit, scrierea unui CV, gestionarea finanțelor proprii, 

etc.) de către copii instituționalizați;  

▪ colecte, pregatirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu hrană, 

îmbrăcăminte).  

Educaţie 

▪ promovarea șanselor copiilor cu abiliăți deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau 

persoanelor cu realizări deosebite;  

▪ organizarea de activități educative alternative pentru elevii din învățământul de masă – cluburi de 

literatură, astonomie, ecologie, cluburi de dezbateri și oratorie, cunoaștere interculturală, organizarea 

de tabere tematice, etc;  

▪ educație anti-drog/alcool;  

▪ formarea de abilități de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;  

▪ amenajarea de spații de joacă sau de petrecere a timpului liber pe lânga școli;  

▪ orientare în carieră;  

▪ lecții de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii instituționalizați, pentru persoane 

din mediul rural sau pentru vârstnici);  

▪ organizarea de diverse competiții pe teme școlare, sportive sau extrașcolare.  

Protecţia mediului şi a animalelor 

▪ igienizarea unor parcuri, zone de joaca sau de agrement, albii de râuri, peșteri, parcuri naturale și 

sensibilizarea turiștilor;  

▪ acțiuni de plantare de puieți, amenajarea de spații verzi în orașe, acțiuni de reîmpădurire, reabilitarea 

zonelor afectate de calamități; 

▪ acțiuni de sterilizare a animalelor comunitare, renovarea unor adăposturi de câini, hrănirea 

animalelor; 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1081  

▪ promovarea mersului pe bicicleta și a unui stil de viață care menajează natura; 

▪ campanii de promovare a reciclarii și colectării selective sau a drepturilor animalelor, prezentări în 

școli, colecte de diferite materiale reciclabile; 

▪ organizarea de evenimente – expozitii foto sau de animale, vizionări de filme pe teme eco, prezentări 

publice; 

▪ ateliere de fabricare de diverse obiecte din materiale reciclate, târguri de schimb de obiecte pentru 

reducerea consumerismului. 

Civism 

▪ strângere de semnături sau trimiterea de petiții către autorități;  

▪ promovarea principiilor democratice în comunitate și a drepturilor omului;  

▪ promovarea filantropiei prin organizarea de târguri caritable; 

▪ promovarea donării de sânge; 

▪ rețele informale de mobilizare în situații de urgență; 

▪ cursuri de prim ajutor; 

▪ stimularea cetățeniei active prin diferite mijloace; 

▪ observarea alegerilor.  

Edilitar 

▪ acțiuni de înfrumusețare a orașului, amenajarea de colturi verzi, plantarea de flori sau distribuirea de 

semințe și răsaduri;  

▪ igienizarea cartierelor, curățărea pereților clăadirilor;  

▪ zugravirea unor clădiri din oraș, reamenajarea de obiective dezafectate. 

Cultură & artă 

▪ ghid în diferite muzee, la obiective istorice sau la expoziții tematice;  

▪ documentare în vederea realizării de publicații specifice;  

▪ campanii de promovare a institutiei și serviciilor în cadrul comunității;  

▪ ore de dirigenție pe teme legate de specificul instituției; punerea în scenă de piese de teatru, 

promovarea valorilor cultural-artistice sau a anumitor domenii artistice; 

▪ promovarea lecturii, colecte de cărți, sesiuni de lectură publica; 

▪ organizarea de evenimente – spectacole artistice, festivaluri de film sau muzica și dans, expoziții, 

tabere de creatie, etc.  

Sănătate  

▪ campanii publice de promovare a sanatatii (educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea 

fumatului sau a utilizării drogurilor, etc);  

▪ servicii pentru pacienții din spitale – jocuri pentru cei mici, asistență la cumpărături pentru adulți 

imobilizați, lectura pentru cei de la secțiile de dializă, etc;  

▪ testări și controale stradale gratuite; 

▪ servicii de consiliere, organizarea de întâlniri și sesiuni de sprijin reciproc pentru persoane cu 

condiții medicale specifice; 

▪ organizarea acordarii de servicii medicale sau farmaceutice în zone greu accesibile. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1082  

Sport 

▪ promovarea sportului ca parte esentiala a unui stil de viata sanatos din punct de vedere fizic si psihic, 

combaterea sedentarismului;  

▪ organizarea de evenimente si intreceri sportive sau de dans, organizarea de maratoane publice;  

▪ amenajarea de spatii adecvate pentru activitati sportive; 

▪ lectii pentru cei doritori sa invete practicarea diferitelor sporturi. 

Cooperare internaţională 

▪ promovarea drepturilor universale ale omului;  

▪ organizarea de evenimente pentru promovarea interculturalității și toleranței;  

▪ colectarea de fonduri și ajutoare pentru asistență în țări în curs de dezvoltare;  

▪ acordarea de asistenta la distanta unor organizatii care lucreaza in tari in curs de dezvoltare;  

▪ dezbateri despre efectele globalizării;  

▪ expoziții foto, proiecții de filme pentru cunoașterea diferitelor culturi și conștientizarea problemelor 

globale ale omenirii. 

 Sărbatorirea Zilei Internaționale a Voluntarilor – 5 decembrie, cursuri de instruire pentru 

voluntari și coordonatorii lor, conferințe, consultări, publicații de specialitate, site-uri și bloguri 

dedicate voluntarilor și găsirii unor oportunități de voluntariat.  

Principalii actori ai mişcării de voluntariat din România sunt: 

▪ voluntarii;  

▪ ONG-urile și instituțiile publice care implica voluntari; 

▪ centrele de voluntariat care intermediază, acolo unde ele exista, legătura dintre voluntari și nevoia de 

voluntari a organizațiilor; 

▪ companiile sau instituțiile care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat pentru angajații lor. 

           În prezent, multe organizații din țară implica zilnic voluntari în acțiunile și programele lor  în 

beneficiul comunității, în domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din țară, în acele comunitărți în care 

acestea există, acționează la rândul lor ca o interfață necesară între cei dornici să se implice și nevoia de 

voluntari în diferite programe derulate în comunitate. Numeroase companii au văzut la randul lor în 

voluntariat o modalitate de a se apropia de comunitățile în care acționează și de a-și largi astfel viziunea 

asupra responsabilității lor sociale, actualmente încurajând sau facilitând în diverse moduri implicarea 

angajaților lor în diverse acțiuni de voluntariat, fie în timpul programului prin acițuni de voluntariat 

corporatist, fie în afara programului de lucru. O serie de instituții – direcții de asistență socială care au în 

grijă centre de zi și aziluri de copii și vârstnici, direcții de mediu sau de sănătate, muzee, diverse instituții 

culturale, de istorie, departamente ale unor universități - au început la rândul lor să colaboreze cu organizații 

non-guvernamentale, să fie mai deschise la a implica voluntari pentru a îmbunătați serviciile pe care le oferă 

populației sau altele au început să fie mai deschise să-și stimuleze proprii angajați, să se implice în acțiuni de 

voluntariat în comunitate. Instituțiile de învățămant primar, secundar și tertiar încep să recunoască la rândul 

lor valoarea formativa a voluntariatului pentru elevi și studenți și inițiază acțiuni sau colaborează cu 

organizații în diverse proiecte comunitare. 
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BENEFICIILE VOLUNTARIATULUI  

             Atunci când te implici în proiecte în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu contribui doar 

la dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii : învață, 

experimentează, lucreaza în echipă.  

Cum te dezvolţi când te implici în programe şi acţiuni de voluntariat?  

 

• câstigi experiență de muncă, înveți lucruri noi și deprinderi utile; 

• iți menții cunoștințe, abilități sau vreun talent pe care nu ai ocazia să le folosești în viața de zi cu zi; 

• ești mult mai activ în timpul liber și-l petreci în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv; 

• socializezi mai mult: iți faci noi prieteni, cunoștinte și contacte care iți pot fi utile în viață; 

• te alături și tu prietenilor tăi care sunt deja implicați în acțiuni sau programe de voluntariat; 

• dai înapoi comunității și celor din jur o parte din ajutorul primit la rândul tău în viață; 

• devii parte a unei echipe sau organizații a cărei muncă și viziune o respecți și vrei să o sprijini; 

• poți testa practic dacă ai abilitățile necesare pentru a urma o anumita carieră sau pentru o reorientare 

în carieră; 

• poți realiza ceva ce ți-ai dorit intotdeauna; 

• ai oportunitatea de a lucra cu o categorie de persoane cu care ți-ai dorit să ai contact sau ai ocazia de 

a întâlni persoane importante din comunitate; 

• înveți să îți asumi o responsabilitate. 

Decalogul voluntarilor: 

1. COEZIUNE 

În relaţia lor, unii cu alții, voluntarii sunt deschiși, oneşti și prietenoşi. 

2. COLABORARE 

Voluntarii colaborează cu diverşi factori interesaţi de problematica abordată. 

3. ANGAJAMENT 

Voluntarii se obligă să respecte responsabilităţile voluntarilor, aşa cum decurg ele din înţelegerea cu 

organizaţia la care activează şi după cum decurg din legea în vigoare. 

4. DEZVOLTARE 

Voluntarii sunt preocupaţi permanent de creşterea competenţelor lor de lucru prin învăţare, instruire şi 

acceptarea supervizării.  

5. TRANSPARENŢĂ 

Voluntarii oferă informaţii despre munca lor ca voluntari atât organizaţiei, cât şi celor din afara, cu 

respectarea confidenţialităţii.  

6. IMPLICARE ACTIVĂ 

Voluntarii se implică activ în soluţionarea problemelor comunităţii. 

7. RESPONSABILITATE 

Beneficiul comunității trebuie să stea la baza tuturor activităților voluntarilor. 
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8. CONFIDENŢIALITATE 

Voluntarii respectă informaţiile confidenţiale (datele despre beneficiari şi anumite informații legate de 

organizația lor gazdă). 

9. PROMOVARE 

În relaţia lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea locală. 

10. RESPECT 

Voluntarii respectă toţi oamenii și principiile universale ale egalităţii și echităţii. 
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  IMPORTANŢA RIDICĂTORULUI  ÎN JOCUL DE VOLEI 

Niculcea Camelia Florentina   

Școala Gimnazială Nr. 27 ”Anatol Ghermanschi”, Brașov  

  

        Articolul pe care îl prezint  mai jos a fost realizat în urma unui studiu pe care l-am efectuat în anul școlar 

2018-2019 la competiția  școlară  de volei gimnaziu fete- faza judeţeană din cadrul Olimpiadei Gimnaziilor  

Atunci, am analizat prestația jucătorului ridicător  din propria echipă , dar si a ridicătorilor din echipele  

concurente. M-am gândit  ca în acest articol să evidenţiez importanța ridicării în cadrul jocului de volei si să 

subliniez faptul că în  funcție de cât de bună este  pregătirea tehnică și tactică pe care o deține ridicătorul, de 

modul în care acesta aplică indicaţiile tactice ale antrenorului , jucătorul ridicător poate  conduce echipa spre 

victorie sau spre  înfrângere. Ȋn aceeași măsură trebuie să se aibă în vedere și faptul că voleiul este un sport de 

echipă si că indiferent de cât de bun este ridicătorul, acesta  nu poate juca singur, că are nevoie de întreaga 

echipă pentru a ”construi” faze de joc și a aduce puncte echipei.  

       Voleiul sau “mingea în zbor peste plasă”, este un joc sportiv foarte răspândit în lumea întreagă. Acest 

joc simplu, cu reguli uşoare, şi-a schimbat repede scopul. Din joc pentru odihna activă, pentru recreere a 

devenit foarte cunoscut şi s-a transformat într-un joc complex, cu multă solicitare de energie şi a atras un 

număr mare de practicanţi. 

Voleiul modern se caracterizează printr-un joc variat, fundamentat pe un atac rapid, neaşteptat, cu variate 

combinaţii şi o apărare fermă. 

      Apariţia şi perfecţionarea loviturii de atac, a impus introducerea ridicării şi crearea unor noi procedee de 

lovire a mingii,. Toate acestea au dus la specializarea jucătorilor pe posturi: trăgători, ridicători, apărători, etc 

Acţiunea de ridicare a evoluat de-a lungul timpului, transformându-se într-o veritabilă armă de atac, de ea 

depinzând în mare măsura eficienţa atacului propriu. S-au diferenţiat mai multe forme de executare a ridicării: 

ridicarea înaltă, ridicarea peste cap, ridicarea laterală, ridicarea din săritură, ridicarea din poziţii dificile 

(plonjonul). 

    Jucătorii ridicători, alături de jucătorii trăgători (atacanţii) sunt jucătorii cei mai înalţi dintr-o echipă. Locul 

ridicătorilor de statură medie, îndemânatici, din trecut, a fost luat de jucătorii foarte înalţi, care pe lângă 

acţiunea de “construcţie” a atacului propriu, participă cu mult succes şi la realizarea loviturii de atac, precum 

şi la efectuarea blocajului. 

Ridicătorii  sunt în general şi coordonatorii de joc, de aceea acestia au un rol important în cadrul jocului de 

volei. De modul lor de gândire, precum şi de reuşita execuţiei lor  depinde succesul întregii echipe.    De 

aceea sunt necesari jucătorii ridicători care stăpânesc nu numai tehnica diferitelor procedee de ridicare, dar 

sunt capabili să le folosească tactic în timpul jocului. 

Nevoia creşterii şi aplicării de către jucătorii ridicători a unui număr cât mai mare şi variat de procedee de 

ridicare, toate acestea colaborate cu o bună pregătire fizică, psihică şi tehnico-tactică, conduc la  formarea  unor 

jucători competenţi. 

              Ȋn cadrul competiţiei scolare de volei gimnaziu fete, am analizat cu atenție prestația jucătorilor 

ridicători. Am încercat să observ care sunt greșelile tactice, de execuție și de ce se pierd puncte. Am încercat 

să  observ care sunt atuurile propriei echipe, să  găsesc soluții concrete pentru câștigarea punctelor și apoi a  

meciurilor  . 

Am observat că majoritatea jucătoarelor ridicător  folosesc în meciuri ridicări înalte  şi medii , fiind mai usor 

de executat pentru nivelul lor de pregătire.  Cele  mai utilizate ridicări au fost   cele din poziţie înaltă, apoi 

cele din poziţie medie. S-a observat ca sportivii stângaci au fost ușor avantajați pentru că pasele le-au venit 
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pe mâna îndemânatică, pe care apoi  le-au trimis corect atacantului care cu lovitura de atac a punctat decisiv. 

Au fost și eleve care nu au avut un nivel înalt de pregătire și de aceea preluarea s-a efectuat  defectuos, iar 

pasa la ridicător  fie nu a mai avut loc, fie a fost  joasă sau imposibil de realizat. Ȋn cele mai bune situații 

ridicătorul reușea să trimită mingea peste fileu , dar de cele mai multe ori  punctul se pierdea. Jucătoarele 

ridicător  au fost  nevoite să lovească mingea în poziţii dificile şi să greşească foarte mult din cauza 

preluărilor defectuoase          

Au fost și meciuri spectaculoase pentru că la competiție au putut participa și eleve legitimate la cluburile 

sportive din oraș ,care stăpâneau foarte bine procedeele tehnice din volei și a căror execuții aduceau puncte 

propriilor lor echipe. 

     Nivelul tehnic şi tactic în  volei se realizează prin  pregătirea multilaterală  a voleibalistului care trebuie să 

se bazeze pe însuşirea tuturor procedeelor din volei (Pasa cu două mâini de sus și de jos, preluarea din 

atac,serviciul, etc). Înainte de specializarea pentru un anumit post, profesorul trebuie să aibă în vedere 

pregătirea universală a jucătorului , oricare ar fi înclinaţiile lui pentru un post sau altul. Ridicarea mingii pentru 

atac constituie pentru jocul de volei elementul cel mai important, de fapt cel care dă specificitate jocului. Este 

elementul care poate înlocui toate celelalte elemente, cu excepţia serviciului în desfăşurarea jocului bilateral. 

Este primul element cu minge care apare în didactica învăţării jocului. La fel cum în celelalte sporturi mai 

complicate din punct de vedere al tehniciii sau al mişcării se tinde spre un concept mai timpuriu, tot aşa şi în 

jocul de volei se simte necesitatea începeriii pregătirii înca de la vârsta copilăriei. Vârsta cea mai favorabilă 

este de 8-10 ani, atât pentru învăţarea mişcărilor, menţinerea entuziasmului , a plăcerii de executare a 

exerciţiilor, cât şi pentru a pune bazele jocului de volei. Pentru aceasta trebuie urmarită o cale raţională în 

pregătire deoarece se ştie că jocul de volei, faţă de alte jocuri necesită chiar şi pentru cele mai simple mişcări 

o pregătire tehnica deosebită. De aceea trebuie avute în vedere anumite cerinţe pentru formarea unui jucător 

ridicător: însuşirea corectă a poziţiei iniţiale, însuşirea corectă a tehnicii de execuţie ,repetarea până la 

perfecţionare şi automatizare a elementului, îmbinarea lucrului global şi analitic pentru diferite procedee de 

ridicare creând o relaţie complementară între consolidare şi varietate de acţiuni,dezvoltarea capacităţii 

creatoare a ridicătorului 

La finalul competiției am constatat ca cel mai utilizat procedeu în funcţie de poziţia ridicătorului este ridicarea 

înaltă, apoi cea medie şi joasă şi că din cauza preluărilor defectuoase ale coechipierilor, ridicătorii au fost  

nevoiţi să lovească mingea în poziţii dificile şi să greşească foarte mult.                                  

  Ridicarea pentru atac reprezintă pentru volei elementul cel mai important care îi conferă specificitate acestui 

joc sportiv.  

 Ȋn urma acestui studiu am ajuns la următoarele concluzii:  

Ridicarea pentru atac este o execuţie de mare fineţe care necesită o tehnică deosebită, o coordonare perfectă şi 

de aceea instruirea loviturii cu două mâini de sus trebuie să înceapă din primele etape ale învăţării jocului de 

volei  

Metodica instruirii procedeelor de ridicare trebuie să aibă în vedere metodica globală a jocului de volei cu toate 

procedeele ei 

      Din punct de  vedere al eficienţei atacului, ridicările scurte sunt cele mai eficiente, urmate de cele lungi şi 

medii  

Eficienţa ridicării este mai pregnantă atunci când se joacă combinativ şi mai ales când combinaţia are ca 

finalitate atacul  
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În concluzie se poate spune că  jucătorul ridicător nu este doar „omul”care dă pase exacte, prompte , cu fineţe, 

el este şi „constructorul” fazei de atac, creatorul, tacticianul întregii echipe. De aceea  ridicătorul  trebuie sa 

fie inventiv, să asculte indicaţiile antrenorului, conducând echipa spre victorie. 
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Cum promovăm voluntariatul în şcoală 

BĂDEAŢĂ DENISIE MIHAIELA 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice persoană 

fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este activitatea 

desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-sanitar, 

cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a 

mediului, social și comunitar și altele asemenea. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând multe laturi din dezvoltarea 

personalității elevilor. Se observă că voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru copii şi tineri. 

 Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi nu e 

nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu la nivel de invatamant primar/gimnazial/liceal. 

. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea efectivă a formelor de 

“educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată.  

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de adoptare 

a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume condusă de interese 

materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi că, începută de la vârstele 

cele mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei conduite adecvate, iar omul de mâine va fi capabil 

să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze benevol în folosul naturii.  

Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte. Acest lucru 

începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea a cuvântului. Acest 

demers se continua la şcoală unde activitățile realizate de noi, cadrele didactice, îi ajută pe elevi să vadă viața 

dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili societății, că marea schimbare poate 

începe cu ei.  

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 

Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le putem realiza în cadrul școlii vizează pe toţi elevii chiar şi pe cei 

cu cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar, dar și pe copiii proveniți din familii 

defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte buni 

la învățătură.  Se ştie faptul că elevul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, dar chiar el poate fi de 

ajutor la rândul său. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm elevii să facă voluntariat este sintetizat de Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai 

bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.  
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EDUCAȚIE SOCIALĂ  ÎN GRĂDINIȚĂ 

                                                                                                                         Grădinița cu pp nr.33 Brașov 

                                                                                                                          Prof.înv.preșc.Preda Anișoara 

 

                 Grădiniţa rămâne un prim mediu de socializare şi umanizare a copilului preşcolar. Aici, în procesul 

educaţiei are loc socializarea copiilor, care include formarea civică şi socială, punându-se bazele formării 

viitorului cetăţean liber.  

               Socializarea ca dimensiune a dezvoltarii copilului în grădiniță (Curriculum, 2009) este dependentă 

de ocaziile pe care i le oferă rutina zilnică, interacţiunile cu ceilalţi, organizarea mediului şi activităţile/situaţiile 

de învăţare, special create. Desfăşurarea acestora necesită coordonarea eforturilor comune ale celor trei 

parteneri ai procesului de predare-învăţare-evaluare, respectiv: cadre didactice, părinţi, copii, dar şi a 

colaboratorilor şi partenerilor educaţionali din comunitate a căror implicare este la fel de importantă. În 

desfăşurarea acestora accentul va cădea pe încurajarea iniţiativei copilului şi a luării deciziei, pe învăţarea prin 

experimente şi exersări individuale. 

                La vârsta preșcolară trebuie să acordăm o atenție deosebită atât dezvoltării sociale cât și celei 

emoționale a copilului, acestea fiind aspecte esențiale în evoluția sa, mai ales în procesualitatea învățării.În 

mod firesc, părinţii sunt primii educatori ai copilului. Vine apoi rândul profesioniştilor din grădiniţe şi şcoli să 

se ocupe de educarea şi formarea copiilor printr-o metodologie şi un curriculum specific vârstei acestora. Dar 

educaţia copiilor, priviţi ca cei mai tineri membri ai unei comunităţi, este responsabilitatea întregii comunităţi. 

Ea este leagănul creşterii şi devenirii copiilor ca viitori adulţi responsabili de menirea lor în folosul întregii 

comunităţi. 

                Funcţia centrală a educaţiei este aceea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii 

individului cu scopul integrării sociale optime. Omul este în permanentă interacţiune cu factorii sociali ai 

existenţei sale (Agabrian, 2007; Ezechil, 2000); în această interacţiune, el asimilează normele şi valorile 

societăţii, modelele sociale de comportament, mijloacele sociale de comunicare umană. Prin aceasta, el este 

pregătit pentru viaţa socială, pentru asumarea unor roluri şi responsabilităţi. Acest proces se realizează de-a 

lungul diferitelor etape de viaţă, în cadrul unor forme specifice de activitate socială şi în cadrul specific al unor 

instituţii sociale: familia, grădiniţa, şcoala, biserica, poliția, primăria, instituţiile culturale, dar şi împreună cu 

întregul sistem al mijloacelor moderne de informare şi influenţare. 

                În acelaşi timp relaţia partenerială în educaţie creează premisele unui învăţământ performant, 

perfectibil în concordanţă cu dinamica societăţii.Grădiniţa este unul dintre partenerii comunitari implicaţi şi 

consecvenţi a cărei existenţă în societate marchează începutul traseului educaţional al copilului şi primii paşi 

către viitoarea sa devenire, de cetăţean responsabil. 

                 Eficiența unui program de activități ce vizează dezvoltarea socială a copiilor de vârsta preșcolară va 

crește dacă acesta este coroborat cu activitățile(ce se desfășoară în grădiniță) care vizează dezvoltarea globală 

a acestora și va conduce la stimularea dezvoltării sociale a copiilor în scopul adaptării școlare.Astfel,am 

demarat un pprogram de activități care să vizeze stimularea dezvoltării sociale a preșcolarilor din grupa mare. 

                Programul ,,Eu și lumea mea” s-a derulat începând cu 1 noiembrie 2016 și s-a finalizat  la sfârșitul 

lunii aprilie 2017. Programul a cuprins un număr de 20 de activități, câte 1 activitate/ pe săptămână, fiecare 

activitate având o durată cuprinsă între 25-35 de minute. Cele 20 de activități au vizat competențe sociale 

specifice dezvoltării sociale,cu referire la cei trei indicatori și anume:relaționare socială,complianță la reguli 

și comportament prosocial. 

                În cadrul programului am pus accent pe o serie de aspecte și anume: 

❖ respectarea unicității fiecărui copil; 

❖ crearea unui mediu ambiant,stimulativ, propice dezvoltării competențelor sociale; 

❖ coeziunea grupului, exprimarea liberă a fiecărui participant în cadrul grupului; 

❖ tipuri de activități diverse care să stimuleze modelarea comportamentelor copiilor; 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1091  

❖ stabilirea unor reguli de funcționare a grupului și desfășurare a activităților; 

❖ promovarea metodelor activ-participative, utilizarea unor forme interactive de prezentare și învățare; 

❖ accent pe munca în grup, pe grupuri mici și învățare prin colaborare; 

❖ evaluare și autoevaluare constructive.  

 

Scopul programului:  

❖ stimularea dezvoltării abilităților,competențelor sociale ale preșcolarilor ca premiză a unei adaptări 

optime la mediul școlar; 

 

Obiective: 

O1 – identificarea şi experimentarea în cadrul programului educațional specific a unor tehnici și strategii de 

formare a comportamentelor sociale adecvate și de corectare a comportamentelor indezirabile la copii; 

O2 – asigurarea complementarităţii dintre curriculum preșcolar național și curriculum aplicat în cadrul 

programului educational ,,Eu și lumea mea”,implementat la grupă 

. 

Obiective cadru care vizează dezvoltarea socială: 

 cunoaşterea şi respectarea normelor de comportare în societate;  

 educarea abilităţii de a intra în relaţie cu ceilalţi;  

 educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter şi formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi 

faţă de ceilalţi; 

 dezvoltarea comportamentelor de cooperare, prosociale, proactive (iniţiativă); 

 dezvoltarea abilităţii de recunoaştere, acceptare şi respect al diversităţii. 

 

I.Dimensiunea relaționare socială 

Activități: 

Jocuri –exercițiu:Alo?Cine e la telefon?;Învăț să mă prezint; 

Povești:Peștișorul Curcubeu;Prieteni adevărați 

Jocuri de rol:Ziua de 1 Iunie;O zi de naștere;În parc 

Jocuri de construcție:Castelul prieteniei 

II.Dimensiunea complianță la reguli 

Activități: 

Jocuri –exercițiu:Regulile grupului nostru,Dacă încalci regula o pățești... 

Povești:Puf Alb și Puf Gri,Ghimpici și Ghimpișor,Ami îi face o vizită prietenei ei 

Jocuri de rol:În vizită,La teatru 

III.Dimensiunea comportament prosocial 

Activități: 

➢ Jocuri –exercițiu:Cum să fim prieteni;Tu ce ai fi făcut în locul lui/ei? 

➢  Povești:Fetița și floarea;Povestea stupului de albine;Cei patru prieteni credincioși;Povestea 

Iepurelui Alb 

➢ Jocuri de masă:Să facem un puzzle,Tablou pentru un prieten  

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1092  

Analiză modului de desfășurare a programului ,,Eu și lumea mea” 

 

              În ceea ce privește implementarea programului formativ,voi prezenta în continuare câteva observații 

și concluzii desprinse din derularea activităților propuse, comentând reacțiile, atitudinile, comportamentele, 

unele răspunsuri ale copiilor pe parcursul desfășurării acestora. 

               Programul a debutat prin prezentarea mea în fața copiilor, prin introducerea personajului-surpriză 

Pinocchio care să-i ajute pe copii să se prezinte mai ușor, să înțeleagă scopul și obiectivele programului, modul 

de desfășurare a activităților în cadrul acestuia. 

                Fiecărui tip de activitate, indiferent de mijlocul de realizare, i-am dat următoarea structură : 

introducere (joc de spargerea gheții), cuprins ( conținutul activității propriu-zise) și final (euritmie, cercul 

încrederii, parada emoticoanelor).Copiii erau foarte încântați de partea de introducere și cea de final, deoarece 

mereu conțineau un element de noutate. 

                 Activitatea cea mai plăcută copiilor a fost cea de expunere a unei povești. Copiii sunt fascinați de 

conținut, personaje, întâmplări. Am încercat să exploatez la maximum mesajul poveștilor și să caut cât mai 

mult situații similare în viața de zi cu zi, ca astfel, copiii să reușească în viitor să extragă învățăminte din orice 

situație,să utilizeze soluțiile de rezolvare găsite și pentru situații problematice similare. Tot în cadrul poveștilor 

am utilizat și dramatizarea pentru o mai bună asimilare a mesajului, a descătușării copiilor timizi, a dezvoltării 

aptitudinii de purtare a unui dialog cu un interlocutor. 

Pentru a dezvolta comportamente specifice dimensiunii relaționare socială am ales ca mijloc de 

realizare, cu precădere, jocurile de rol sau jocurile – exerciții. În cadrul jocurilor copiii au putut să încerce 

diverse roluri sociale, să simuleze situații de viață, să se exprime liber,creativ. Cu ajutorul acestora am reușit 

să dezvolt limbajul copiilor, aptitudinile lor de comunicare, interrelaționare cu ceilalți. Conduita esenţială a 

rezolvării şirului ascendent de contradicţii fiind activitatea – jocul. Prin încorporări şi constituiri de conduite 

şi atitudini noi ca formare de instrumente de adaptare din ce în ce mai complexe şi ca formare de modalităţi de 

satisfacere de trebuinţe şi formare de noi trebuinţe şi mijloace de a le satisface copilul se dezvoltă psihic. 

               Copiii erau foarte încântați și de jocurile pe care le organizam în grup sau în diade. Aproape toți 

doreau să fie lideri, să gestioneze acțiunea, să fie acceptați și plăcuți de colegii de grup, să câștige atunci când 

situația o cerea. Jocurile de grup au contribuit la coeziunea grupului, la formarea spiritului de echipă, 

sentimentului de apartență la un grup. 

                 Atmosfera pe parcursul desfășurării unei activități,a derulării programului în sine a fost una 

degajată, caldă, plăcută, antrenantă.Abordarea unui stil socio – relaţional menit să asigure geneza unui climat 

propice afirmării libere,formării și dezvoltării de atitudini și comportamente adecvate social constituie o 

modalitate concretă de stimulare a dezvoltării sociale a copiilor de vârstă preșcolară. Activitățile,strategiile 

educaţionale adecvate devin mijloc de cultivare a dimensiunilor sociale ale dezvoltării copilului preșcolar. 

                   Copiii de astăzi sunt minunați în ciuda răsfățului, îndărătniciei, comodității manifestate uneori. Ei  

doar trebuie ghidați corespunzător,cu calm, având tonul și atitudinea necesare momentului în care ei manifestă 

comportamente inadecvate social. Prin maniera noastră de conducere îi dăm copilului sentimentul de siguranță, 

confort, ăncredere în sine sau dimpotrivă. 

                   Prin modul creativ și ingenios de desfășurare a activităților am reușit să creez o legătură strânsă cu 

copiii, de  asemenea, să-i determin să adore activitățile noastre în comun, să participe activ și interactiv pe 

parcursul acestora, să crească și să se dezvolte la nivel personal, social de la o activitate la alta. Astfel, la 

terminarea programului am simțit o satisfacție deosebită pentru realizările avute cu copiii, dar și nostalgie că 

puneam punct întâlnirilor noastre săptămânale, ce s-au derulat de-a lungul a șase luni de zile,pe parcusul anului 

școlar.  

                    Implementarea programului la acestă grupă de copii s-a dovedit eficientă pentru dezvoltarea lor 

socială și pregătirea lor în vederea unei adaptări școlare optime. Pentru mine a fost o experiență plăcută, a 

reprezentat un mod de a vedea altfel lucrurile la clasă.            
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VOLUNTARIATUL – UN MOD DE INCLUZIUNE ŞI COEZIUNE SOCIALĂ 

PROF. ȊNV. PRIMAR PANAIT NICOLETA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CRICOV VALEA LUNGĂ 

                                   LOC. VALEA LUNGĂ, JUDEȚUL DÂMBOVIȚA 

 

 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflu care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim.  

În ultimii ani, mișcarea de voluntariat din România accentuează componenta de învățare pe care tinerii 

o dobândesc în cadrul activităților de voluntariat în care se implică, lucru subliniat și de legea voluntariatului 

adoptată în anul 2014, pe care o voi prezenta mai jos și care oferă un cadru optim implicării tinerilor în activități 

de voluntariat. 

Resursele disponibile în România care susțin activitățile de voluntariat: 

· Cadrul legislativ oferit de Legea Voluntariatului (emisă în 2001 și rectificată în 2002, 2006 și 2014). 

· Peste 25 de centre de voluntariat 

· Cursuri de management organizațional și managementul voluntarilor oferite prin Rețeaua națională a 

Formatorilor Programului Tineret în Acțiune gestionată de ANPCDEFP. 

· Organizații nonguvernamentale (asociații/fundații) și instituții publice care implică voluntari 

· Programe de voluntariat internațional (ex. Serviciul European de Voluntariat prin Erasmus +) 

Este bine știut faptul că, voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o 

persoană  fizică își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură 

materială/financiară, motivația principală fiind legată de o adeziune personală față de tematica sau scopul 

activității în care este implicat, sau dorința de a-și dezvolta anumite competențe.     

Există patru principii fundamentale care stau la baza activităților de voluntariat, principii care 

deosebesc voluntariatul de alte activități asemănătoare, precum practica profesională sau internship-ul:  

1. Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public;   

2.  Activitatea desfășurată nu urmărește un beneficiu financiar;  

3. Este o activitate benevolă realizată dintr-o motivație personală, fără constrângeri exterioare;  

4. Este realizată într-un cadru organizat, sub coordonarea unei organizații sau a unui grup de inițiativă, 

diferențiindu-se de acțiunile spontane de binefacere. 

 Când vine vorba despre voluntariat, există poate o singură problemă care pune la îndoială pe cei 

mai mulţi dintre noi, şi anume, lipsa timpului. Adăugat la lipsa timpului, lipsa educaţiei atât în familie, cât şi 

în şcoală, este rezultatul “perfect” pentru un eşec al intenţiei de 
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voluntariat. Drept urmare, mai avem nevoie să “lucrăm” la o cultura a voluntariatului. Sunt 

„intenţii” timide de a iniţia şi organiza în grădiniţe, şcoli, licee, ba chiar facultăţi acţiuni de 

voluntariat, şi chiar se fac sporadic, dar este o nevoie mai mare de astfel de activităţi. 

                 De ce trebuie să facem voluntariat în şcoli? Prin voluntariat, elevul: 

* îşi creionează mai bine setul de valori şi îşi setează obiective mai realiste în viaţă;                                         

 * învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are şi le găseşte o altă utilitate;              

  * capătă abilităţi de comunicare şi abilităţi de relaţionare socială care îl vor ajuta pe viitor, şi chiar în cariera 

lui profesională;                    

 * poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări profesionale pe 

această linie;                               

 * îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii; 

* îşi formează prieteni noi şi îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii;                                             

 * îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi timp. 

             VOLUNTARIATUL, privit din perspectiva celor enumerate mai sus, poate fi considerat ca făcând 

parte din educaţia nonformală. Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, copiii trebuie îndrumaţi, educaţi în spirit 

civic, prin diverse acţivităţi extracuriculare, prin proiecte realizate în strânsă legătură cu ONG-urile. Cadrul 

didactic, prin însuşi exemplul lui, le deschide inima, le formează deprinderi şi le educă gândirea copiilor.  

În cadrul şcolii în care îmi desfăşor activitatea din anul 1996, am organizat diferite acţiuni de 

ecologizare a unor locaţii – în cadrul acestor activităţi, voluntarii din echipa şcolii  au strâns 40 de saci de 

deşeuri şi au fost evidenţiaţi pentru implicarea şi entuziasmul de care au dat dovadă. De asemenea, în cadrul 

acţiunilor SNAC, elevii însoţiţi de părinţii lor, participă la campanii de donare („Săptămâna legumelor şi a 

fructelor donate”, a materialelor sanitare și de igienă, a pachetelor cu îmbrăcăminte, încălțăminte, hrană, cărţi). 

De anul trecut am implicat şcoala în Campania „Şcoala Ecoterrienilor” care presupune participarea şcolilor şi 

a comunităţilor din care acestea fac parte prin profesori, elevi, precum şi prin familiile acestora în activităţile 

cu specific ecologic, de conştientizare a importanţei reciclării corecte a deşeurilor electrice şi electrocasnice, a 

bateriilor şi a acumulatorilor, a becurilor şi a neoanelor. În plus, sălile de clasă au fost echipate cu câte patru 

coşuri de gunoi, elevii fiind îndrumaţi spre colectarea selectivă a deşeurilor menajere, plastic, hârtie şi metal. 

Așadar, prin acțiuni de voluntariat se pot dezvolta sau obține la elevi, la copiii de azi, adulții de mâine, abilități 

și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai 

conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul lor. Şcoala trebuie sǎ aibǎ acest rol, de a le dezvolta elevilor toate 

aceste componente sociale, morale și educative, dar nu poate face acest lucru doar prin lecții la clasǎ, ci 

ȋmbinând tradiția cu inovația și activitǎțile de voluntariat și extrașcolare. 

 Așadar, voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, cu toții am învățat să promovăm într-o formă 

creativă ideile personale și să luptăm pentru realizarea lor până la final.  
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Totodată, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă 

în jurul nostru. Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă 

să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 
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AM ȘI EU PĂREREA MEA! 

Prof. Rotea Anca Maria 

 Școala Gimnazială ,,Nicolae Bălcescu” Drăgășani  

Pentru a realiza misiunea complexă de a promova și proteja drepturile tuturor copiilor din cadrul unei 

comunități, este important ca toate grupurile profesionale și instituțiile, care intră în contact cu copilul și 

familia, să-și cunoască atribuțiile și să-și înțeleagă locul în rețeaua instituțiilor și serviciilor comunitare. Există 

o serie de instituții precum grădinița, școala, poliția, cabinetele medicale sau serviciile publice de asistență 

socială care sunt investite cu atribuții și responsabilități în domeniul protecției și promovării drepturilor 

copilului, atribuții stabilite prin cadrul legal propriu de funcționare și prin legi conexe. Trebuie arătat de la 

început că, departe de a fi atribuția exclusivă a unei instituții sau a unui grup profesional, bunăstarea familiilor 

și, implicit, a copiilor, este responsabilitatea comună a membrilor unei comunități. Drepturile copiilor pot fi 

grupate în trei categorii:  

Dreptul de protecție, care se referă la protecția împotriva oricăror forme de abuz fizic sau emoțional, 

precum și împotriva oricăror forme de exploatare.  

Dreptul de dezvoltare, care se referă la disponibilitatea și accesul la toate tipurile de servicii de bază, 

precum educația și serviciile de îngrijire medicală.  

Dreptul de participare, care se referă la dreptul copilului de a fi implicat în deciziile care îl privesc. 

Drepturile de participare le permit copiilor să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește viețile lor. Acestea le 

oferă copiilor posibilitatea de a-și exprima părerile, de a discuta problemele pe care ei le consideră importante, 

precum și de a căuta și a primi informații relevante pentru ei, în cadrul familial, la nivelul comunității locale, 

și chiar la nivel politic, național. Adulții trebuie să ia în considerare și să acorde importanța cuvenită părerilor 

copiilor, în concordanță cu vârsta și cu maturitatea acestora. Drepturile de participare ale copilului sunt, totuși, 

limitate, în sensul că, pentru a le exercita, copiii trebuie să fie capabili să-și formeze propriile lor păreri.   

Pe măsură ce crește, copilul începe să aibă nevoi legate de participare și să devină din ce în ce mai 

capabil să-ți formeze propriile opinii. A nu se înțelege însă că aceste drepturi le sunt refuzate celor mici. 

Dimpotrivă, ei simt, de asemenea, nevoia și au capacitatea de a participa. Copiii au dreptul de a participa, dar 

nu și obligația de a o face. Ei nu sunt obligați să își exprime opiniile, dacă nu doresc sau nu sunt interesați să 

o facă. Copiii nu trebuie de asemenea, să fie supuși nici unei presiuni, sau influențe care i-ar putea împiedica 

să își exprime în mod liber opiniile sau ar putea duce la manipularea sentimentelor lor. Adulții trebuie să 

asigure cadrul adecvat care să faciliteze exercitarea liberă a acestui drept. Așadar, adulții trebuie să caute un 

echilibru între a-i lăsa pe copii să-și exprime opiniile fără a interveni și a le oferi o îndrumare pertinentă. Când 

comunicăm cu un copil trebuie să conștientizăm, în primul rând, relația inegală dintre el și noi, în calitate de 

adulți. Ca adulți, avem o poziție de putere și puterea de a defini situația. De aceea, este important să se creeze 

o relație de încredere, în care primul pas e chiar respectul pe care noi, ca adulți, îl dovedim față de unicitatea 

copilului din fața noastră.   

Aprecierea unicității copilului înseamnă să înțelegem ce simte el în situația în care se află și cum vede 

relațiile cu adulții. De asemenea, înseamnă să îi acordăm sprijin în găsirea unei soluții, atunci când are nevoie 

de aceasta sau este în pericol. A aprecia nu înseamnă a fi autoritar, ci a-ți menține autoritatea într-un mod 

respectuos față de persoana cu care comunici. 

Teoriile moderne despre comunicarea între specialiști și copii se concentrează asupra creării unei relații 

bazate pe recunoaștere și apreciere. Dacă devenim conștienți de poziția de putere pe care o deținem și suntem 

hotărâți să recunoaștem și să apreciem în comunicarea noastră caracterul individual al copilului și participarea 

acestuia la viața sa proprie, atunci îl vom putea ajuta să-și îmbunătățească situația, luându-i în considerare 

capacitățile în continuă dezvoltare și resursele individuale. Trebuie să căutăm să stabilim o asemenea relație 

reciprocă. Putem spune că ingredientele cele mai importante în comunicare sunt: 
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 a) abilitățile interpersonale: ascultarea cu atenție și încurajarea interlocutorului, înțelegerea 

sentimentelor și a opiniilor sale;  

b) respectul față de interlocutor;    

c) capacitatea de a înțelege opinia și situația acestuia;   

În calitatea noastră de profesioniști, este de așteptat să ne asumăm răspunderea de a stabili un bun 

contact caracterizat prin deschidere, implicare, interes, respect și afecțiune. Cu o asemenea atitudine putem 

comunica eficient cu copii. Pentru încurajarea și îmbunătățirea comunicării nu există o metodă mai bună decât 

comunicarea însăși. Pe lângă convorbirile care au loc ocazional, am organizat un cerc ( Proiectul se numește 

Magic Circle și provine din S.U.A.) de comunicare (din care să facă parte între 6-8 copii). Zilnic, ne-am retras 

la colțul ,,Biblioteca,, și am dezvoltat o anumită temă. Succesul acestui cerc a constat în faptul că, în mod direct 

și activ, copiii au învățat să se exprime corect, să facă schimb de păreri, să-și cunoască reciproc gândurile, 

acțiunile, să-și dezvolte conștiința propriei valori și încrederea în sine, o dată cu dobândirea competențelor de 

comunicare. Eu am fost și am rămas conducătoarea/moderatoarea discuțiilor, oferind la nevoie informații, dar 

fiind și participantă.  

Am constatat că :  

- li se pot pune întrebări copiilor cu privire la propria lor imagine, chiar și la această vârstă;  

- ei pot avea păreri despre sine, despre orice îi privește și îi interesează;  

- ei află cum gândesc și cum simt alte persoane, prin ce se aseamănă și prin ce se deosebesc aceștia; 

 - cunoscând vederile altora, ei pot să înțeleagă empatic și să le considere și pe cele proprii la fel de 

îndreptățite.  

Toate acestea pledează pentru constituirea unor asemenea cercuri, unde copiii sunt parteneri de discuție 

cu drepturi egale, atunci când participă la rezolvarea problemelor sau fac schimb de păreri proprii. Ei au însă 

nevoie neapărat de informații, de explicații pentru a putea participa la discuții. În cercul de comunicare, am 

pus un accent deosebit pe satisfacerea nevoilor de afecțiune ale copiilor, de apreciere a valorii lor, le-am permis 

exteriorizarea (tuturor) sentimentelor și a gândurilor, am avut grijă să fie feriți de critică, batjocură sau de alte 

moduri de ai face de rușine.  

În aceste cercuri obiectivele generale urmărite au fost:  

- încurajarea sentimentului propriei valori și a încrederii în sine;  

- dezvoltarea capacităților de autocunoaștere și de cunoaștere a celorlalți;  

- asumarea răspunderii pentru propriile acțiuni.  

Obiective specifice:  

- copilul să identifice și să-și recunoască propriile sentimente, să le accepte ca normale și să învețe să 

și le exprime;  

- să aibă înțelegere (empatie) față de sentimentele, gândurile și acțiunile altora, și de a căuta să afle 

motivele lor;  

- să învețe să asculte cu atenție la ce spun alții;  

- să învețe să înțeleagă gândurile și sentimentele altora pe baza semnelor verbale și nonverbale;  - să 

poată da feedback la cele auzite, observate.  

S-au discutat evenimente importante din ziua respectivă sau o temă stabilită dinainte. Nimeni nu a 

criticat sau s-a confruntat cu un altul. Fiecare copil a fost încurajat să vorbească despre propriile lui experiențe 

de viață. Fiecărui copil i s-a dat atenție (și celor spuse de el). Fiecare a vorbit pe rând și a ascultat fără să-l 

întrerupă pe cel care vorbește. Fiecare a stat la locul lui pe tot parcursul convorbirii. Nu s-au acceptat reacții 

negative, precum observații arogante, ridiculizare sau batjocură. Cine a avut o altă idee, a avut posibilitatea, la 

rândul lui, să o împărtășească tuturor. Pentru a nu fi uitate, aceste reguli au fost reamintite la începutul fiecărei 

ședințe. Dacă s-au uitat sau au fost încălcate, le-am atras atenția din nou asupra lor. Pentru ca aceste reguli să 

devină normalitate, eu am fost cel mai bun exemplu. În cadrul discuțiilor, mi-am prezentat și eu gândurile și 

sentimentele fără să condamn pe cineva. Nu am obligat nici un copil să spună ceva, dacă a vrut să ia cuvântul, 

copilul a hotărât singur. Respectarea condițiilor/regulilor, atât de către cadrul didactic, cât și de către copii, au 

fost la început singurele dificultăți, însă, după un timp, am considerat că a meritat efortul făcut.  

Teme mari pentru cercurile de discuții:  
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Tema I: ,,Sentimente, nevoi, dorințe, cerințe și interese‖ (,,Obiectul meu preferat‖, ,,Care este 

preocuparea mea preferată?‖, ,, Ce îmi doresc uneori foarte mult!‖ 

 Tema II: ,,Atitudini și păreri‖ (,, Pedeapsa‖, ,,De ce există interdicții?‖, ,,Ce aș vrea să devin?‖, ,,Cum 

arată orașul în care copii să se bucure?‖, ,,Ce ar fi bine să fie altfel la grădiniță?‖  

Tema III: ,,Idei și fantezii! (,,Despre ce visez uneori‖, ,,Dacă aș putea face tot ce doresc!‖, ,,Dacă aș fi 

mare‖, ,,Cum aș fi dacă aș fi mamă, tată sau cadru didactic,,  

Tema IV: ,,Aptitudini și priceperi‖(,,Cum a fost când am avut o idee bună!‖, ,,Cum a fost când am făcut 

o faptă bună!‖, ,,Cum a fost când am făcut o greșeală!‖, ,,Cum a fost când am avut un insucces!‖  

Tema V: ,,Probleme și conflicte,, (Se discută toate problemele actuale (exemplu: cearta pentru jucării), 

diferite conflicte cu educatoarea (referitoare la ordine, la organizarea timpului, la disciplină), diverse conflicte 

apărute în familie (la îmbrăcat, vizionarea la TV, legat de ora de culcare, vizite la prieteni etc).  

În concluzie, cercul de comunicare a avut o funcție foarte importantă pentru dezvoltarea percepției de 

sine, nivelului stimei de sine, încrederea în sine, capacitatea de autoactualizare, recunoașterea atitudinii față de 

viață atât a copilului cât si a cadrului didactic. Am avut în vedere o școală în care am învățat copiii să coopereze, 

în care i-am susținuți (pozitiv, autentic și constant), unde am fost sensibilă la problemele și tensiunile lor, la 

formarea și exprimarea propriei lui identități. Într-o astfel de grădiniță nu m-a interesat (până la stridență) 

inteligența copiilor, în condițiile în care majoritatea dintre ei au o inteligență bună și foarte bună, m-a interesat 

ce se face cu această inteligență, m-au interesat valorile, principiile și semnificațiile care o întemeiază și o 

orientează. Am căutat să scot în primul rând nu oameni inteligenți cât oameni care aspiră să se împlinească, să 

se autorealizeze, să se exprime pe sine, să colaboreze și să-și controleze viața.  

Copilul să construiască, să edifice cu inteligența sa, să aibă încredere în el, să aibă o bună imagine 

despre sine, să găsească soluții problemelor cu care se confruntă, să-și asume responsabilitatea, să stabilească 

și să aprofundeze relațiile cu ceilalți.  

 

Bibliografie:  
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII  ELEVILOR 

Profesor învățământ primar Dumitriu Valentina 

 Școala Primară Nr.1 Sarata Basarab, Județul Botoșani 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne 

permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar 

și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem timp cu persoane care nu au familii 

sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim volun tari și în 

perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de 

posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților sunt implicate în proiecte 

locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției societății.Voluntariatul rămâne 

o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată 

în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești 

un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, 

înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe 

sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, cultural, medico-

sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea 

nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea 

I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul de 

bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lup 

ți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți 

de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi 

la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la un 

grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de răbdare și 

înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, a fi voluntar 

înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre toate tipurile de învățare 

informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a 

împărtăși cele învățate. 
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           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un domeniu total 

diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui parteneriat între școala în 

care profesez și o altă școală din comună, la care am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu 

câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, am cumparat mici cadouri pentru copiii acestei școli. Acest 

lucru a fost posibil prin sponsorizare și din partea u Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități 

sociale și educative, la care am participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au 

oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. 

Cu toate că la început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au 

creat o punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând 

împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La 

următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel 

că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut 

oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri 

noi. 

Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație, în anumite zile, curățenia în zona Monumentului eroilor, obiectiv turistic reprezentativ pentru comuna 

noastră. Activitatea aceasta s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au 

învățat să lucreze în echipă, să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării mediului. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea personală și profesională a tinerilor 

Mărăcine Ana – Maria  

G.P.P. Ostroveni 2, Rm. Valcea 

 

 Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată de orice persoană fizică din proprie 

iniţiativă, care îşi oferă timpul, talentele şi energia în folosul altora, de regulă într-un cadru organizat, fără a 

primi o contraprestaţie materială, dar care poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care 

este implicată. 

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor care 

elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue se situează 

implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi profesionale, în 

programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, focalizate pe tematica 

strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, nonformală şi informală. 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-am 

implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 
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incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

  Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile. Astfel, 

în acord cu cele menționate anterior, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

• Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se 

gândesc la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o 

modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni 

lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

• Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale 

prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea 

comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii 

sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Voluntariatul 

Prof. Înv. Preșc Ciucă Daniela Magdalena 

GPP ”Sfântul Nicolae” Câmpulung, Argeș 

 

Voluntariatul se poate defini ca fiind o activitate în folosul altor persoane sau a societății, realizată în 

mod voit, fără a fi impusă și fără vreun beneficiu financiar sau material individual, motivată fiind de valori 

personale, de acumularea de experiență, de mediul social, sau de alte motivații intrinseci. 

Cadrele didactice din învățământul preșcolar încearcă să îndrume primii pași ai copiilor de la grupă 

către activitatea de voluntariat. Proiectele educaționale de antreprenoriat se adresează tuturor, acoperind zona 

strângerii de fonduri sau bunuri precum și distribuirea acestora. 

De asemenea, în perioada sărbătorilor de iarnă am putut merge în cămine de bătrâni unde am prezentat 

un frumos program de colinde în interpretarea preșcolarilor. Bucuria adusă acestor oameni în vârstă a fost 

uriașă, recepționată de mine și de copii. 

Cu toate acestea părerea mea este că poate exista o implicare mai profundă a cadrelor didactice în 

activitatea de voluntariat, în cadrul organizațiilor nonprofit, care pot gestiona aceste activități la un nivel 

superior. 

Organizațiile nonprofit s-au dezvoltat în ultimele decenii, oferind fiecărui cetățean șansa să se implice 

în activități de susținere socială, de grijă față de mediu și multe altele. Una dintre resursele pentru care aceste 

organizații sunt într-o competiție ridicată și de care depind în anumite cazuri în asigurarea unei activități 

sustenabile, este voluntariatul. 

Cu toate că internetul asigură un schimb rapid de informații cu privire la oportunitățile de voluntariat 

la nivel local, național și internațional, mediul în care organizațiile nonprofit se adresează voluntarilor este 

unul dinamic și competitiv. Cu toate că numărul voluntarilor este în continuă creștere în ultimele decenii, 

necesarul de voluntari este încă unul ridicat. 

În funcție de existența sau nu a unui contract, voluntariatul se împarte în voluntariat formal și 

voluntariat informal. Voluntariatul formal este desfășurat pe baza unui contract în mod planificat în cadrul unei 

organizații. Această formă a devenit tot mai populară în ultimii ani. Aceste activități pot fi desfășurate pe 

termen scurt (strângerea de fonduri), sau pe termen lung (implicarea în consiliul de conducere al organizației). 

Anumite forme de voluntariat pot fi desfășurate formal și acestea presupun un cadru formal, dar și informal. 

Fenomenul voluntariatului are o incidență mai redusă în țările ex-comuniste comparativ cu țările 

dezvoltate, lucru explicat de tradițiile culturale, efectul globalizării și istoricul economic. S-a înregistrat un 

trend ascendent în ceea ce privește numărul de voluntari activi din Uniunea Europeană pe parcursul ultimilor 

zece ani. Astfel, dacă în Austria, Olanda și Suedia e un procentaj ridicat al adulților este implicat în acțiuni de 

voluntariat, în România, Polonia, Portugalia și alte țări, doar 10-20% dintre adulți sunt implicați în acest fel de 

activități. 

Principalele provocări privind voluntariatul pentru Uniunea Europeană sunt: angajarea în activitatea 

de voluntariat, profesionalizarea sectorului voluntar, contextul legal și normativ, monitorizarea informațiilor, 

finanțare sustenabilă, instrumentalizarea riscului sectorului voluntar, lipsa recunoașterii, percepții și 

prejudecăți și lipsa strategiilor la nivel național. 

Se disting două concepte în ceea ce privește retenția voluntarilor și anume satisfacția și angajamentul 

organizațional. Există niveluri diferite ale satisfacției și angajament între voluntari și diferiți factori 

determinanți ai acestor două variabile în ceea ce privește nivelul lor.  

Satisfacția voluntarilor reprezintă un sentiment pozitiv cu privire la experiența din cadrul organizației. 

Pe de altă parte, angajamentul organizațional reprezintă un sentiment de loialitate și de identificare cu valorile 
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organizației în măsura în care voluntarul nu dorește să părăsească organizația. Astfel, pentru satisfacție și 

angajament organizațional ridicat și scăzut, rezultă patru categorii: voluntarii entuziaști, voluntarii cu un aport 

susținut, voluntarii nemotivați și voluntarii cu intenție ridicată de a părăsi organizația. 

Voluntarii entuziaști reprezintă categoria de voluntari cu o prezență redusă, motivată de experiențe ce 

presupun un grad ridicat de implicare fizică sau emoțională, precum activități de urgență, activități de context, 

evenimente la nivel național și așa mai departe. Acești voluntari sunt foarte satisfăcuți de activitățile derulate 

în cadrul organizațiilor, însă nu prezintă un angajament organizațional constant și pe termen lung, ceea ce poate 

prezenta un dezavantaj pentru organizație, care va fi nevoită să creeze oportunități speciale și mesaje de impact 

pentru atragerea din nou a acestor voluntari.  

Voluntarii cu aport susținut reprezintă categoria de voluntari ce contribuie în mod real la 

sustenabilitatea organizației nonprofit. Menținerea voluntarilor pe termen lung este dezideratul 

managementului organizații nonprofit. 

Voluntarii nemotivați nu sunt în mod necesar atrași de valorile organizației și nici nu prezintă un nivel 

ridicat de satisfacție în ceea ce privește activitatea organizației. Managementul organizației poate însă arăta 

apreciere pentru angajamentul susținut prin adresarea mulțumirilor publice acestor voluntari, oferirea de 

diplome de participare sau a altor forme de recompense. 

Voluntarii cu intenție ridicată de a părăsi organizația necesită sprijin, instruire și recompensare pentru 

activitatea lor. De asemenea, necesită o atenție deosebită din partea conducerii, întrucât voluntarii care vor 

părăsi organizația datorită diferenței între mesajul comunicării și natura activității, experiențelor negative, a 

lipsei de sprijin sau a eticii din cadrul organizației, vor comunica mai departe despre experiența lor negativă 

cu organizația. 

În concluzie voluntariatul înseamnă să oferi din timpul tău celor ce au nevoie de el sau cărora le poți 

adăuga valoare în sensul cel mai profund. Considerăm by default ceea ce avem, ce știm, ce mâncăm, cu ce ne 

îmbrăcăm, ce primim de la părinții noștri. Însă realitatea este cu totul alta de foarte multe ori. Să avem și să 

fim ce suntem astăzi este un proces și, în plus, înseamnă multă dăruire și voluntariat din partea celorlalți. 

Voluntar fiind, ai ocazia să împărtășești altora din experiența ta. Fie că este vorba de experiență de 

viață sau profesională, vei avea mulțumirea că cineva a învățat de la tine. Se întâmplă des, să învățăm cu 

ușurință când vedem la ceilalți, deși am trecut și noi printr-o situație similară. 

Starea de bine este contagioasă. Când cineva lângă noi râde, se bucură, avem tendința să ne molipsim. 

La fel este și atunci când oferim bucurie celor din jur. Se lipește și de noi. Zâmbim, ni se luminează fața și 

pășim mai încrezători spre noile provocări. 

Voluntar poate însemna să mergi să le citești copiilor din spital, să te alături diferitelor campanii, însă 

poate însemna și să îți asculți prietenul, colega, atunci când are mai mare nevoie. 

Atunci când îi ascultăm pe ceilalți, realizăm că problemele noastre sunt mici sau chiar inexistente, 

uneori sunt doar în capul nostru și le amplificăm, în loc să mergem în direcții noi. Când ești recunoscător, 

încrederea în tine crește și lucrezi cu mai mult spor. 

Alegeți cu atenție unde, cum și cui alocați din timpul vostru. 
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Voluntariat în învăţământul preşcolar 

Prof. înv. preşcolar Buligã Camelia 

 Şcoala Gimnazialã ”Marin Preda”-Piteşti 

 

Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem 

puterea de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau 

copil de a se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, 

religie, vârstă, sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul 

de a-şi oferi în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni 

individuale sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.  

Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 

probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

Cadrul didactic îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de personalitatea 

lui. Dar, pe lângă activitatea didactică, acesta desfăşoară şi o activitate extraşcolară sau cultural-educativă. Din 

totdeauna, profesiunea de dascăl a fost o profesie socialã. Din această perspectivă cadrul didactic este şi un 

pedagog social preocupat pentru ridicarea gradului de cultură şi civilizaţie. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă, fără 

a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc 

face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

Nu numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi. Ar 

trebui să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, 

facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la copiii de vârstă 

preşcolară, a sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate 

şi societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. În calitate de cadru 

didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de vedere 

sufleteşte şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă imensa 

răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade mai târziu. Aceste valori 

morale încercăm să le cultivăm prin participarea directă cu copiii la viaţa comunităţii în cadrul activităţilor, 

jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor extracurriculare. Cadrele didactice care îşi iubesc meseria, îi 
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vor învăţa pe copii să iubească ... să înveţe. În cadrul acestor activităţi, copiii asimileazã informaţii, reţin 

gesturi, comportamente, observã modele pe care mai târziu vor încerca să le imite. Prin aceste activităţi, se 

acumuleazã experienţa de viaţă a copiilor, aceştia învăţã să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor 

experienţe variate ei îşi vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona 

la nevoile semenilor. Toate activităţile desfăşurate sunt activităţi de suflet care implicã mulţi factori ai 

comunităţii locale, părinţi şi preşcolari. 

Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru preşcolari, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o 

activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi 

mai bune. 

              Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce 

au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.   
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IMPORTANȚA ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

 

CICU MIRELA-NICOLETA 

 Școala Gimnazială ,,MARIN PREDA” 

 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

 Activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o 

formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat 

poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

 Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără reserve. 

 Voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

1. Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care vizează 

să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de voluntariat. Deoarece 

abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai importante în deceniile următoare, 

dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru voluntarii cu experiență profesională cât și pentru 

cei care urmează să facă primii pași pe piața muncii. 

2. Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza activităților 

de voluntariat tinerii pot primi recomanadări de la managerii instituțiilor unde au activat, iar dacă se gândesc 

la o schimbare în ceea ce privește plaierul de activitate al carierei, voluntariatul este o modalitate perfectă de 

a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunității, persoane 

care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

3. Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, totodată, 

abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate.Adesea, voluntariatul 

adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu situații diferite de cele de zi cu 

zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă naționalitatea, religie, orientare politică sau 

persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu mentalități și personalități diferite. Munca în echipă 

nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite 

perspective și crește nivelul de toleranță. 

4. Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective 

prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, gestionarea 

schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale prin intermediul 

voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, calitatea comportamentului 

prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 
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Voluntariatul în sistemul de învățământ preșcolar 

                               
       Prof.înv.preșc.IONIȚĂ ELENA 

                                                                  G.P.N.Șc.Gimn.”Marin Preda”Pitești 

 
 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici 

în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să 

introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de 

voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc 

pentru viaţa de adult. 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, 

iunie 2002). Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

 În această epocă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, mai 

interdependentă, mai complexă. 

 Voluntariatul - la nivel individual sau de grup - reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul 

faţă de aproapele;                                                                                                      - --     -persoanele pot să 

îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce învaţă şi se dezvoltă pe 

percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;    

 -se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi împreună 

în comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la provocările pe care le 

întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                       

               În zorii noului mileniu, voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor. 

Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite conform căreia „Noi, oamenii, avem puterea 

de a schimba lumea”. Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a 

se asocia în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, 

sex, şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în 

mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau 

colective, şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să ajuţi. 
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Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul lor, pe principiul 

dă mai departe.                                                                                       

Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană eşti, care îţi sunt 

convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti prin muncă. Respectul 

faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite decizii, indiferent de natura 

lor.                                                                                                    

Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid se dezvoltă 

abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile întâmpinate în 

crearea unor legături de prietenie sunt spulberate. A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, 

un grup care devine în scurt timp o familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub 

marea umbrela a comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important. Voluntariatul creeaza punţi 

între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. 

Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, 

toate acestea ajutând la crearea ta din punct de vedere profesional. 

 În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a căror 

transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. Activităţile pe 

domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-plastice şi practice, 

activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi practic-gospodăreşti-

plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei ecologice. Acestea vizează 

aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                

 - să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

 - să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                                      - --

educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                      

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        - 

educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                             

 - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin antrenarea 

în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o parte 

formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar pe de altă 

parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări fizice şi mentale 

sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni de protecţie a mediului 

în interesul sănătăţii noastre. Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a 

ne implica activ în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea 

problemelor de mediu. 

 Pentru a descifra tainele voluntariatului pentru dezvoltare durabilă, cadrele didactice trebuie să implice 

copiii chiar de la vârste fragede în acţiuni de îngrijire şi protejare a mediului. Formarea voluntarilor pe 
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probleme de mediu presupune formarea unor comportamente globale de protecţia mediului, în funcţie de 

diversitatea situaţiilor, impune implicarea membrilor comunităţii, necesită o gândire constructivă, integrată 

care să faciliteze educarea populaţiei pentru a fi responsabilă faţă de problemele mediului. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia în 

schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea de 

responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru sănătatea 

mediului;                                                                                                                             

 - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl au 

voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru rezolvarea 

problemelor.                                                                                                                  

 În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, părinţii 

transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie fundamentul 

acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături de părinţi au 

participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii copiilor, a unor 

valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat necesităţii 

de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea voluntariatului în unităţile 

de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, 

curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării 

normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile 

şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru 
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semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe 

care-l câştigăm”.                               

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să 

intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

Bibliografie:                                                                                                                                     

 Fiţiu, A. (2004). Ecologie şi protecţia mediului. Bucureşti: Editura Academic Pres. 

Curriculum pentru învățământul preșcolar,Buc.,2009,Ed.Didactică Publish In House 

Educația timpurie pt aplicarea curriculumului preșcolar,Ed.Paralela 45,Cluj,2009 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1114  

Managementul situațiilor de discriminare  
 

Ginavar Ileana- Cerasela  

Școala Gimnazială „Marin Preda”, Pitești  

  

 Contrar opiniei unor persoane, responsabilitatea pentru calitatea educației și a succesului școlar le 

revine nu doar cadrelor didactice, ci și părinților elevilor. Atunci când școala, familia și comunitatea 

conlucrează, beneficiarii direcți sunt elevii. Parteneriatele familie-școală-comunitate ajută în primul rând 

profesorii în derularea actului educațional, însă îi antrenează și pe părinți la participarea creării mediului 

potrivit în care copilul lor, elevul să se dezvolte. Astfel, colaborarea școală-familie-comunitate devine foarte 

importantă, deoarece tocmai prin această colaborare se creează climatul de siguranță, mediul propice în care 

elevii se pot dezvolta și sunt sprijiniți din toate punctele de vedere. Acest parteneriat nu poate fi privit ca unul 

opțional, părinții și comunitatea trebuie să înțeleagă necesitatea existenței unei comunități de suport pentru 

elevi. Această comunitate de suport, din păcate, în unele situații nu funcționează, din diverse motive: fie părinții 

nu au timpul necesar, fie nu sunt interesați, fie unii dintre ei sunt marginalizați datorită etniei, religiei sau 

apartenenței politice. Astfel, cadrele didactice trebuie să lupte pentru o colaborare fructuoasă între toate 

elementele care îi pot ajuta pe elevi să se dezvolte atât personal, cât și din punct de vedere profesional.  

 Potrivit DEX, cuvântul „discriminare” semnifică o „deosebire, distingere efectuată între mai multe 

elemente. Politică prin care un stat sau o categorie de cetățeni ai unui stat sunt lipsiți de anumite drepturi pe 

baza unor considerente neîntemeiate.”  

  Articolul 7 din legea 274 din 2004 specifică faptul că “Drepturile copilului prevăzute de prezenta lege 

sunt garantate tuturor copiilor fără nici o discriminare, indiferent de rasă, culoare, sex, limbă sau religie, opine 

politică sau altă opinie, de naţionalitate, apartenenţă etnică sau origine socială, de situaţia materială, de gradul 

sau tipul unei deficienţe, de statutul la naştere sau de statutul dobândit, de dificultăţile de formare şi dezvoltare 

sau de alt gen al copilului, ale părinţilor ori ale altor reprezentanţi legali sau de orice altă distincţie.” 

 Datorită faptului că lucrăm cu copii provenind din diferite medii sociale, de etnii diferite, am 

întâmpinat de nenumărate ori reticenţa unor părinţi faţă de unii copii din clasă, şi chiar şi faţă de părinţii 

acestora. Educaţia părinţilor (formarea părinţilor) seminfică, aşa cum specifica J. Lamb si W.A. Lamb (1978), 

o tentativă formală de creştere a conştiinţei părinţilor şi de utilizare a practicilor parentale. Programele 

desfăşurate direct cu părinţii au specificitatea lor, pentru că se adresează adulţilor şi urmăresc nu numai 

formarea unor valori, modele acţionale şi atitudini, ci şi schimbarea acestora (Boutin, During, 1994). 

 Obiectivul principal pentru elaborarea unui program de formare pentru părinţii elevilor din clasa/grupa 

la care lucrăm este diminuarea, sau dacă ar fi posibil, chiar eliminiarea, fenomenului de discriminare. Motivul 

pentru care am implementat de-a lungul timpului acest program ar fi faptul că ne-am dori ca şi părinţii să 

înţeleagă faptul că suntem cu toţii egali, indiferent de etnie, sex, religie sau situaţie materială.  

 Prin implicarea părinților și implicit a copiilor în derularea unor proiecte și parteneriate educaționale 

încheiate cu instituții și centre specializate de întrajutorare a copiilor/persoanelor cu dizabilități (proiecte și 

activități derulate în cadrul SNAC, Biserica, Centrul Școlar de Educație Incluzivă „Sf. Filoteea”, Complexul 

de Servicii Comunitare pentru Copilul în Dificultate Sf. Constantin şi Elena- Piteşti) am reușit să strîngem 

produse alimentare neperisabile, obiecte vestimentare, produse de inienă corporală, cărți și rechizite scolare, 

jucării, care au fost donate, de cele mai multe ori, prin participarea directă- fizic a copiilor și părinților, în 

aceste medii, ceea ce a generat o mai mare implicare  din partea acestora în derularea altor actiuni de voluntariat 

în perioada următoare. 
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EDUCAȚIA- PROMOTOR  ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII  ELEVULUI 

 
                                               Prof.înv.preşcolar: Holban Lidia 

                                                                                         Sc.Gimn.”Marin Preda”-GPP, Piteşti 

 

          Esența socială a procesului de educație rezultă din specificul celor două entități implicate: educatorul și 

educatul. Atât educatorul, cât și educatul sunt existențe sociale. Educatorul, ca factor ascedent, este format 

într-atât încât este capabil să-l formeze pe cel supus procesului, în scopul de 

 a-l integra în societate, în acord cu cerințele acesteia, dar și ca personalitate independentă, creatoare, satisfăcut 

la înălțimea aspirațiilor, a vocației sale.  

             Dezvoltarea personalității se manifestă prin încorporarea și constituirea de noi conduite și atitudini 

care permit adaptarea activă la cerințele mediului natural și social-cultural. Dezvoltarea permite și facilitează 

constituirea unor relații umane cu mediul în care trăiește și se formează. 

           Planificarea instrucției pe nivele de școlaritate intră în atribuțiile organismelor. Transpunerea 

conținuturilor informaționale în acțiune pedagogică intră în sarcina educatorului și ia forma unui proces global, 

bipolar, dinamic, caracterizat între cel care dirijează procesul și cel care asimilează conținutul propus.  

                 Competența cadrului didactic, maniera sa pedagogică sunt exprimate în capacitatea de a converti 

informația științifică în stimuli care să declanșeze energia biopshică a elevului, necesară învățării. În felul 

acesta, obiectivele educaționale se intersectează cu cele instrucționale, concretizate în diferitele tipuri de 

strategii sau deprinderi intelectuale, motorii, atitudini și trăsături de personalitate. 

 Instrucția școlară nu vizează numai atingerea unor obiective din domeniul cognitiv sau psihomotor. Actualul 

elev este profesionistul și cetățeanul de mâine. Ca adult, el va desfășura o activitate profesională, de presupus 

în raport cu aspirațiile și vocația sa. Dar, orice profesie și orice personalitate care se dorește împlinită, se 

desfășoară pe fundalul unei culturi generale îmbinată armonios cu cea profesională trăirii satisfacțiilor estetice, 

morale, fizice etc. Toate aceste valori spirituale și însușiri de ordin superior ale personalității sunt, în ultimă 

instanță, produsul instrucției ale cărei baze sunt puse în școală. 

              Factorul principal de dezvoltare a societății contemporane orientată spre democratizare, economie de 

piață și informatizare îl constituie resursele umane. Idealul educațional al învățământului românesc, ce decurge 

din idealul social, constă în formarea integrală și armonioasă a unei personalități creative și autonome. Aceste 

finalități educaționale, integrate în formarea armonioasă a personalității, presupun educație intelectuală, 

estetică, tehnologică, profesională, moral-civică, religioasă. 

               Educația intelectuală ocupă un loc central în formarea integrală a personalității elevului. Obiectivele 

educației intelectuale se realizează prin procesul de învățământ, activitățile didactice opționale și în afara clasei 

(cercuri de elevi, concursuri școlare, olimpiade), mass-media și practica productivă din instituții. 

           Educația religioasă este o componentă a formării spirituale a omului, cu rezonanțe în plan intelectual, 

afectiv și acțional. Aceasta se realizează diferențiat, în funcție de particularitățile pshihologice, de vârstă și 

individuale ale elevilor. 

           Educația estetică este o componentă a educației integrale și armonioase cu ajutorul căreia realizăm 

formarea personalității prin frumosul existent în natură, artă și societate, pentru a deveni consumator și creator 

de frumos. Educația estetică a elevilor trebuie să înceapă cu sensibilizarea acestora față de frumos, cu formarea 

simțului și a gustului estetic. Cultura estetică lărgește sfera culturii generale și, deschizând orizonturi noi, 

înaripează gândirea și imaginația creatoare, contribuind la formarea idealului estetic. 

                 Educația moral-civică a elevilor este o dimensiune importantă a personalității omului societății 

democratice, întrucât progresul economic și spiritual depinde de gradul de angajare al fiecăruia în efortul 

comun de creștere a calității vieții. Morala cuprinde valorile, principiile, normele și regulile determinate de 

cerințele societății pentru a reglementa relațiilecomportamentale dintre oameni. 

                 Umanizarea copilului și personalitatea sa sunt hotărâte de condițiile de mediu socio-cultural, iar din 

cadrul acestuia educația are rolul deteminant. Copilul devine om social prin educație, cu ajutorul căreia își 
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însușește limbajul social, cultura generală și comportamentul moral-cetățenesc, își formează concepția despre 

lume, își dezvoltă potențialul creator și se pregătește pentru integrarea socio-profesională. 

Scopul educației este ”de a înălța pe culmi mai nobile de viață omul, comunitatea etnică și umanitatea, prin 

cultivarea valorilor spiritului”. (Gentile, G. ”The Reform of Education”). 

          În concluzie, întreaga personalitate, toată formația profesională și stilul de viață sunt produsul învățării, 

în cadrul celor două procese la fel de importante educația și instrucția, realizate prin intermediul școlii și al 

competențelor de profil. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea 

personalității elevilor 

Prof. Manole Nicoleta- Georgeta 

GPP- Școala Gimnazială ,,Marin Preda”, Pitești 

 

Voluntarii reprezintă iubirea în mişcare. 

                                                                                                     (Autor necunoscut) 

Voluntariatul este activitatea desfasurată din proprie initiațivă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că acesta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. 

          Prin voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia 

trăim. În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate 

deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. 

Putem să dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

          Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și 

de a lega tot felul de relații cu aceștia. 

          Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință. 

          Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu uităm 

că povara unei lumi o vor duce pe umeri, copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă fragedă, 

fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu 

mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 

Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al societăţii, 

incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea personalităţii, de 

atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ 

preşcolar, în rândul familiilor copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, 

părinţi, preşcolari, dobândirea unor calităţi legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină 

prin activităţi de voluntariat desfăşurate din propria iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni 

în comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare a 

societăţii. Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula acţiuni de 

voluntariat la nivelul vârstei preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi sănătoase fiind 

benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii. 

          Pentru încurajarea tinerilor către activitățile de voluntariat, putem apela la discuții cu scopul 

conștientizării necesității efectuării acestui tip de activități și desigur și prezentarea unor modalități concrete 

de realizare a acestor activități, individual dar și în grupuri organizate. Tinerii pot fi încurajați, antrenați să se 

implice în activități de protecție a mediului, pot efectua activități propriu -zise sau de consiliere a altor 

oameni în vederea menținerii unui mediu curat și implicit a unei planete sănătoase, mentorat. 

          Deasemenea un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea a voluntarilor este și domeniul 

social. Este necesară activarea sentimentului de empatie față de semenii noștri și încurajarea tinerilor și a 

copiilor încă din grădiniță să se implice în activități destinate ajutorării semenilor aflați în nevoie. 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar de a 

abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să 

cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. 
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Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea 

statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. 

Un alt beneficiu adus de activitățile de voluntariat este creșterea încrederii în sine, acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăște să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. Totodată, 

în urma activităților de voluntariat se dezvoltă și spiritul de apartenență la grup, atât de necesar pentru 

asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluția societății.  Cu cât un copil începe să participe, 

să facă la activități de voluntariat cu atât își va creiona un un traseu mai clar în viață, astfel de lucruri îl 

formează ca om și îl pregătesc pentru viață. 

           În România, fenomenul a crescut în ultima vreme în mod alert. Copiii și adulții comunităților sunt 

implicate în proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major 

asupra evoluției societății. 

           Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi desfășurată 

cu cei mici și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori o activitate de 

voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 

          Voluntariatul  se naște în inima  fiecăruia nu în vreun statut de ONG sau în discuții elaborate și 

mediatizate. Dacă se naște acolo, cu siguranța se va dezvolta și se va traduce  sub aspectele cele mai 

pragmatice și necesare pâna la urmă. Voluntariatul  face minuni în viața dumneavoastră, mai  ales pe plan 

profesional.  
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Voluntariat în gradiniță 

Să facem fapte bune 
 

                    Prof.înv.preș.Tănăsoiu Florentina                                                              

Școala Gimnazială Marin Preda Pitești-GPP 

 

    A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile de 

seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu numai în 

prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui să desfăşurăm 

mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, facilitează 

dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a sentimentului de 

solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi societate în întregul ei şi 

reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care să le 

facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la centre de copii 

sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face donaţii pot fi ocaziile 

potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari.Prezintă-i toate 

beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. De asemenea, gândeşte-te la faptul 

ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te 

implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât va tinde 

mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de 

activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om 

şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 

       În acest scop am organizat in grădinița  noastra  un proiect de o săptamână intitula  Săptămâna Bunătății.  

Motto-ul căruia era fraza: „Să ne fie viață  plină de fapte bune!”  

Scopul principal al „Săptămânii bunătății” a fost crearea unei atmosfere psihologice pozitive în grădiniță, 

armonizarea relațiilor părinte-copil, ameliorarea stresului psiho-emoțional la copii și profesori.  

Sarcini: ... Oferiți oamenilor înțelegere, căldură și bucurie .. 

. Pentru a activa potențialul creativ al participanților la procesul educațional, pentru a forma un sentiment de 

succes.  

Promovarea dezvoltării personalității preșcolarilor;  

 Creșteți nivelul de încredere între toți participanții la procesul educațional. 

 Principiile Săptămânii Bunătății:  

Integritate și completitudine;   

 Unicitatea și concentrarea fiecărei zile;  

 Acoperirea „întregii grădinițe”, a tuturor participanților la procesul educațional;  

 Integrarea evenimentelor săptămânii în procesul educațional 

 Fiecare zi avea propriul nume și sarcina educațională.  

 Anunțul „Săptămâna bunătății pentru toți”.  

 Părinții, copiii și profesorii și-au făcut sugestiile pentru o săptămână bună.  
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 Luni - Ziua Bună dispoziție. 

 Marți a fost declarată Ziua Înțelegerii. Principala sarcină a fost aceea de a asculta toate dorințele    

participanților la procesul educațional și de a le distribui în timp, răspunzând la întrebările: Ce?  Cum? Cand? 

O expoziție de carte „Pagini de bunătate” a fost organizată în grupuri, iar profesorii au selectat materiale 

pentru „Galeria de ziceri și ziceri ale filozofilor și scriitorilor” Gânduri cu voce tare. Zidul salutărilor și 

dorințelor a fost umplut de părinți.  

 Miercuri este declarată Ziua Faptelor Bune. Faptele bune sunt întotdeauna diferite pentru toată lumea. 

Cineva o ajută pe mama, cineva o vizitează pe bunica, cineva învață o poezie pentru bunic și o melodie 

pentru tată. 

Joi-ziua daruirii- Bătrânii au dat jucării copiilor, iar copiii au hrănit păsările - au făcut fapte bune pentru 

natură. Copiii și adulții au aranjat „debarcarea muncii” în grupuri, iar cineva a plantat „Arborele faptelor 

bune”. Și toate cazurile sunt nenumărate 

. Vineri - Ziua Îmbrățișării. Copiii grupurilor mai mari au pregătit mici surprize - emoticoane și le-au 

prezentat copiilor, iar profesorii și-au salutat părinții cu o „Căderea stelelor de urări pentru o după-amiază 

bună”.  

Săptămâna  se încheie și, prin urmare, s-au rezumat rezultatele intermediare ale săptămânii Amabilității, au 

fost acceptate feedback-ul și sugestiile părinților, cadrelor didactice și, desigur, a copiilor 

 Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul 

altora, fără a primi o contraprestaţie materială. Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii 

civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi 

justiţia pentru toate persoanele. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste acţiuni, 

voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi alături de 

comunitate şi problemele ei.  

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 

voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din proprie 

iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de sensibilizare a 

populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 

 A trezi şi dezvolta spiritul voluntariatului, a cultiva valorile lui înseamnă a te ridica la cerinţele unei 

şcoli europene, în care se respectă normele europene, în care se realizează un învăţământ de calitate. 

Voluntariatul reprezintă hrană pentru suflet şi înnobilează viaţa celor care doresc şi vor să ajute. Prin faptele 

lor voluntarii dovedesc omenie, bun simţ, responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi 

pentru semeni, grijă şi sensibilitate. De aceea, Victor Hugo afirma: ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un 

om pe care-l câştigăm”.                               

Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au 

învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi 

să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     
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“Voluntariat pentru educație” 

-necesitatea unei discipline opțională- 

Prof. înv. primar Smeu Elena Alina 

Școala Gimnazială ”Vlaicu Vodă”, Brăila 

 
 

Curriculumul la disciplina optională Voluntariat pentru educație constituei o componentă a Curriculumului 

Național. 

Aceasta disciplina posedă valențe formative multiple și valoroase care sunt generate la confluența educatiei 

pentru voluntariat și orientări profesionale spre domeniul educational. Nucleul este reprezentat de elev cu 

particularitățile  de vârstă si individuale și nevoile sale. 

  Necesitatea propunerii disciplinei opționale poate fi generata de nevoile societății și ale educației din 

următoarele perspective: 

1. difersificare ofertelor educaționale la liceu; 

2. promovarea ofertei profesionale; 

3.importanța de formare a voluntariatului , respectându-se competentele cheie prevăzute in profilul 

absolventului  

Curriculumul disciplinei opționale cuprinde: 

- Introducere, argumentul alegerii temei disciplinei; 

-Concepția curriculara a disciplinei; 

-Competențele specific disciplinei; 

-Modulele propuse; 

-Repere metodologice de predare-invatare-evaluare 

-Sugestii pentru proiectarea didactică; 

-Bibliografie; 

-Anexe. 

O caracteristică important este organizarea modular flexibilă, care permite modelarea itinerarelor de 

formare, în unu, doi sau trei ani de instruire, pe diverse module și nivele. Valorificarea acestei caracteristici 

solicita cooperarea cadrelor didactice, directorilor și elevilor în vederea asumării libertăților și 

responsabilităților privind proiectarea parcursului de formare a fiecărui elev in functie de multipli factori de 

impact. 

Condiții pentru implementare eficienta a Curriculumului evidențiem: promovarea unui management 

eficient al implementării curriculumuluila nivel de instituție de învățământ în condițiile respectării cadrului 

legal al voluntariatului; dezvoltarea parteneriatelor instituției de invățământ în comunitatea locală; crearea unor 

medii de învățare și activitate cu eficiență înaltă, asigurarea respectării dreptului voluntarului în cadrul 

realizării activităților de voluntariat pentru educație; formarea continua și autoformarea cadrelor didactice în 

domeniul voluntariatului pentru educație; favorizarea schimbului , de bune practice la nivelul institutional, 

local si regional; crearea pentru profesori și elevi a unui cadru motivational, primordial de natură intrinsecă. 

Se valorifică la final si aspecte extrinseci cum ar fi: certificarea internă a elevului la sfârșitul studierii 

disciplinei, acordarea de înlesniri la admiterea în învățământul superior, obținerea certificatelor de voluntar.  

Concepția curriculară a disciplinei 

Rolul prioritar eeste deținut de finalitățile învățării, acestea constituind criterii pentru selectarea și 

organizarea conținuturilor , alegerea strategiilor de instruire și de evaluare. Finalitățile învățării se exprimă în 

termeni de competențe si vizează următoarele niveluri:  

 

- competențe-cheie transversale 

-competențe transdisciplinare 

-competenșe specific disciplinei 

- unități de competențe. 
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Competențele cheie transversale sunt formate și dezvoltate gradual, pe niveluri și cicluri de învățământ 

diferite, evidențiez competente de e invata sa inveti, competente sociale si civice, competente antreprenoriale 

si spirit de inițiativă. 

Competențele transdisciplinare care concretizeaza competențele transversal în cadrul unor domenii de 

cunoaștere, integrează diferite acțiunii commune, associate unor diferite discipline. 

Competențele specific disciplinei deriva din competențele- cheie/ transversal/transdisciplinare și sunt 

formate și dezvoltate progresiv și gradual pe tot parcursul studierii disciplinei..Competentele specific reperează 

proiectarea de lungă durată la nivelul administării disciplinei. Achiziționarea competențelor specifice se 

certifică la finele studierii disciplinei prin eliberarea instituției de învățământ a certificatelor de ordin intern. 

Unitățile de competențe sunt constituent ale competențelor și facilitează formarea competențelor specific 

reprezentând etape în achiziționarea/ construirea acestora.Se formează și se dezvoltă pe parcursul modulelor, 

anilor de studiu.Sistemele de unități de competențe proiectate pentru un modul reperează proiectarea didactică 

de lungă durată la nivel de module și  proiectare didactic] de scurtă durată.Aceste sisteme sunt prevăzute 

integral pentru evaluarea sumativă la finele respectivului modul și selectiv pentru evaluarea formativă pe 

parcurs. 

În contextul statutului opțional al disciplinei Voluntariat pentru educație , finalitățile învățării au condiționat 

și au reperat organizarea modulară flexibilă a disciplinei. 

Modulele propuse sunt focalizate pe diverse domenii ale profesiei didactice pentru care se orienteză elevii: 

- voluntariat pentru activități socio-educative; 

-voluntariat pentru educație timpurie; 

-voluntariat pentru învățământ primar; 

- voluntariat pentru învațamânt gimnazial; 

-voluntariat pentru învățământ liceal; 

-voluntariat pentru educație incluzivă. 

Fiecare modul se propune pe două nivele: 1 Inițiere; 2.Activizare. Decizia alegerii primului nivel și 

continuarea la nivelul al doilea aparține elevilor de comun acord cu profesorul responsabil de disciplină si 

director. 

Fiecare dintre modulele propuse  se structureaza din trei componente interdependente:  unități de 

competențe, unități de conținut și activități de învățare. 

În contextul Curriculumului, conceptul central al proiectării curriculare la această disciplină opțională este 

proiectarea didactică personalizată, care exprimă dreptul cadrului didactic de a lua decizii asupra modalităților 

pe care le consideră optime în asigurarea calității procesului educațional la clasă. Totodată, prin proiectarea 

didactică personalizată, profesorul își asumă responsabilitatea de a asigura elevilor parcursuri școlare 

individualizate, în funcție de condiții și cerințe concrete. Nivelul obligatoriu de proiectare didactică la această 

disciplină este cel de lungă durată, dar pot fi realizate și proiecte de scurtă durată: proiectele didactice ( zilnice), 

pentru orele de Ancorare, Generalizare a observărilor reflexive, Proiectare a activităților de voluntariat, 

Reflecția. 

Proiectul de lungă durată include : antetul, proiectul de administrare a disciplinei( anual), proiectele 

modulelor( semestriale). Cadrele didactice au dreptul să realizeze, la începutul anului școlar, doar proiectarea 

administrării disciplinei și a primului modul( primul semestru), iar proiectul celuilalt modul să-l realizeze pe 

parcurs. 

Antetul proiectului de lungă durată va include obligatoriu: denumirea disciplinei, anul școlar, competențele 

specifice disciplinei, bibliografie. 
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                                                                Timpul acordat celorlalți 
 

                                                                                          Meșină Mirela 

                                                                                     Școala Gimnaziala Nr. 150, sector 5, București 

 

 

        Conform dicționarului limbii române, a acționa voluntar înseamnă a acționa de bună voie, din proprie 

inițiativă, fără a fi constrâns. A fi voluntar înseamnă a aloca resurse de timp pentru o cauză cu care te 

identifici emoțional, în care crezi și pentru care ești dispus să acționezi. Cred că de fapt aici e și cheia – să 

alegi cauza care trezește în tine un sentiment atât de profund, o dorință de implicare atât de mare, o pasiune 

așa de mistuitoare, încât să fii dispus ca din timpul tău să aloci acelei cauze. Se spune inclusiv că ți-ai 

descoperit vocația și menirea pe acest pământ dacă ești dispus să faci voluntar acțiuni care țin de pregătirea 

ta și pentru care în mod obișnuit ai fi plătit, și probabil că, într-o societate ideală, am fi cu toții voluntari. 

 Unii au învățat în familie   că binele se întoarce mereu, sub o altă formă. Alții, odată cu procesul de 

dezvoltare personală, au înțeles că suntem interconectați și că binele făcut cuiva e de fapt binele făcut sieși.  

Motivele pentru care oamenii fac voluntariat sunt diverse. De la satisfacția de a contribui, până la bucuria de 

a urmări evoluția în timp a beneficiarilor, mai ales dacă ne referim la educație, sau a testa și dezvolta noi 

abilități.  

Dacă vrei și tu să te implicit e important: 

1. Să alegi o cauză care te animă și care corespunde valorilor tale. 

2.Să stabilești cât timp poți aloca săptămânal pentru activitatea de voluntariat (chiar dacă nu pare un 

job, oamenii de bazează pe tine și contează pe munca ta, dacă ai promis); 

3. Să duci vestea mai departe (niciodată nu știi când alți oameni vor rezona cu ce faci tu și ai șansa să devii 

o sursă de inspirație și să faci un bine, totodată). 

           Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul 

tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au nevoie de 

ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. 

Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct de vedere financiar cât 

și în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că 

așa își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt indispensabili într-o organizație 

neguvernamentală. 

         Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest mod o contribuţie lumii. 

        Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat. Câteva dintre ele: 

1. Este o activitate desfasurata in beneficiul comunitatii / beneficiul public. 

2. Este o activitate neremunerata sau care nu urmareste un castig financiar, chiar daca include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectiva (transport, consumabile, etc.). 

3. Este o activitate desfasurata de bunavoie, fara vreo constrangere de vreun fel sau altul. 

4. Este de regula derulata intr-un cadru organizat (sub tutela unei organizatii sau a unui grup de intiativa), 

spre deosebire de actiunile spontane de binefacere. 

https://www.dex.ro/voluntar
https://thriveglobal.ro/stories/stiinta-confirma-iubirea-stimuleaza-creierul/
https://thriveglobal.ro/stories/5-motive-sa-faci-voluntariat/
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Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte important să îţi 

gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se potriveşte. Însă, doar pentru că îţi 

rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o cauză, asta nu înseamnă că acel timp nu este şi 

pentru dezoltarea ta personală. 
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Rolul voluntariatului 

 

Prof. înv. primar Roșu  Nicoleta Denisa 

Școala Gimnazială “Grigore Tabacaru “jud.Bacău 

 

Conform explicațiilor DEX, ,,voluntar” înseamnă ,,care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, 

nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”.Prin 

voluntariat investim întâi în propria persoană și apoi în ceilalți, respective, lumea în mijlocul căreia trăim. În 

lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un 

voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să 

dăruim deopotrivă lucruri materiale dar și timp din timpul nostru, atunci când, de exemplu, ne dorim să 

petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.Voluntariatul 

presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de 

relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim voluntari și în perioada copilăriei, 

adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura limită fiind impusă de posibilitățile, 

disponibilitatea fiecăruia și voință.În domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care 

intervin (generate de probleme economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces 

instructiv-educativ din şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii 

de mai tȃrziu. Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea 

familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice 

moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale comunităţilor 

locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi, etc – sunt doar cȃteva 

exemple de factori/probleme care frȃnează succesul în educaţie.  

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea 

educației și formării profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai 

prin muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin 

acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, 

solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru.De ce si cum 

am putea să convingem elevul să facă voluntariat? Iată câteva motive: 

 Învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri; 

 Își setează obiective mai realiste în viață; 

 Obține abilități de comunicare și relaționare socială care îi vor fi utile pe viitor și în carieră; 
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 Într-un CV, activitățile de voluntariat sunt considerate de mulți angajatori ca experiență profesională; 

 Poate descoperă în activitățile de voluntariat realizate, hobby-uri și își poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

 Își formează abilități de lider, dobândește o capacitate mai bună de a lua decizii; 

 Își formează prieteni noi; 

 Îi crește încrederea în sine și se simte util societății; 

 Își petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, în același timp învățând lucruri noi; 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau 

adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.Munca unui voluntar nu se 

termină niciodată, mereu existând noi probleme în societate, oameni care au nevoie de ajutor, animale 

neajutorate , copii care cerşesc iubire şi atenţie din priviri. Întotdeauna va fi ceva pentu care voluntarii 

să-şi dedice timpul, enegia şi pasiunea.Când faci voluntariat începi să vezi lumea cu alţi ochi – vezi 

problemele din jurul tău, lipsurile şi supărările celor din jur iar mintea ta începe să caute soluţii pentru 

a aduce o pată de culoare şi un zâmbet în jurul lor. 
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Voluntariatul…sau despre cum să te dezvolți frumos profesional și personal... 

Dăscălașu Amalia 

Colegiul Tehnic Grigore Cobălcescu, Moinești, Bacău 
      

          Este tot mai evident că societatea zilelor noastre tinde din ce în ce mai mult să fie formată din tineri 

dornici să facă lucrurile să se întâmple. E inevitabil să nu le observi dorința puternică de a schimba lumea cu 

tot dinadinsul, de a veni cu idei îndrăznețe și inovatoare care să contureze cele mai mărețe planuri. 

          Este vorba despre acei tineri care se formează din ce în ce mai informați, mai instruiți și pregătiți să 

facă față provocărilor. Ei nu se tem să viseze și să creadă în visurile lor, capabili să pună roți oricărei idei. 

Pentru acești tineri entuziaști este importantă cauza care le trezește un sentiment atât de puternic, o dorință de 

implicare atât de mare, o pasiune așa de mistuitoare, încât sunt dispuși să ofere din timpul lor, singura resursă 

neregenerabilă.Aflați în plină dezvoltare, ei au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și 

consolida misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și 

orizonturile. 

           Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se 

face de bunăvoie, fără constrângere”. 

            Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și 

competențe sociale. Voluntariatul este o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.  De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, 

colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Voluntariatul, în cazul acestor tineri, aduce o serie de beneficii precum: 

• Permite formarea de noi abilități și competențe sau poate fi o oportunitate de a menține sau chiar de a 

dezvolta abilitățile existente. Oferă o modalitate excelentă de a obține experiență în domeniul în care 

vizează să activeze sau poate fi recrutat de o anumită instituție în urma prestării unor activități de 

voluntariat. Deoarece abilitățile de adaptare și rezolvare a problemelor devin din ce în ce mai 

importante în deceniile următoare, dezvoltarea acestor abilități este la fel de importantă pentru 

voluntarii cu experiență profesională cât și pentru cei care urmează să facă primii pași pe piața 

muncii. 

•  Oferă o mare oportunitate de dezvoltarea a rețelei personale și profesionale, astfel pe baza 

activităților de voluntariat tinerii pot primi recomandări de la managerii instituțiilor unde au activat, 

iar dacă se gândesc la o schimbare în ceea ce privește planul de activitate al carierei, voluntariatul 

este o modalitate perfectă de a explora noi domenii. Totodată, în spectul acțiunilor sociale, tinerii pot 

întâlni lideri ai comunității, persoane care să le ofere suport/ consiliere în alegerea carierei. 

• Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin aducerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extrovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate. 

• Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de 

colaborare, ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul 

de toleranță. 

• Un alt aspect important este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile de conducere, 

luarea inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor obiective prin 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1128  

gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de voluntari. 

Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe ceilalți, 

gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ profesionale 

prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității empatice, 

calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul. 

                Ținând cont de cele menționate, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea rolului 

de cetățean activ. Actele de voluntariat derivă din înţelegerea conştientă a cuvântului „sprijin”. Libertatea 

de a te face util şi de a simţi plăcerea unui sincer „mulţumesc” se transformă într-un imbold esenţial de a 

lua parte la acţiuni de voluntariat.  
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Eficienţa voluntariatului în şcolile din România 

Dr. Marka Kubelac 

Profesor de Limba şi literatura slovacă - maternă 

LT „Gabriel Ţepelea“ Borod, Str. Şc. Gimnazială Nr. 1 Şerani 

 

Voluntariat poate fi văzut din mai multe puncte de vedere. În România, Legea nr.339 din 17 iulie 2006 

dă următoarea definiție: „Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de 

orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public este 

activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor omului, medico-

sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție 

a mediului, social și comunitar și altele asemenea. 

Voluntarii sunt singurele ființe de pe fața pămantului care reflectă compasiune, grijă nemăsurată, 

răbdare, voință și dragoste adevărată pentru om, cumunitate și natură.   

Voluntariatul inseamnă de fapt acumularea unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care 

te ajută să experimentezi lucruri noi, să te dezvolți și să ajuți, ajutor care se realizează necondiționat.  

Acum, mai mult ca oricând, voluntariatul  ocupă în școli un loc destul de important. Ideea de 

voluntariat este privită, pe de o parte, ca activitate extraşcolară, o activitate care contribuie la ocuparea timpului 

liber dar și a formării elevului/ adolescentului ca persoană, și pe de altă parte, voluntariatul este privit ca 

acumulare de experiență de muncă, factor de responsabilitate și maturitate.  

Noi, cadrele didactice, avem menirea de a sădi în sufletul  copiilor/ tinerilor   iubirea, respectul, 

compasiunea și grija față de semenii aflați în dificultate, față de comunitatea și mediul  în care trăim. Alături 

de copii ne implicăm în activități de voluntariat reușind astfel să comunicăm, să relaționam eficient, și să ne 

cunoaștem hobby-urile, aptitudinile, dorințele. Participarea într-un cadru formal la activităti de acest fel, dă 

elevilor/ adolescenților în formare, sentimentul de apartenență. Mai mult decât atât, tinerii se simț valorificați, 

își formează noi prieteni și realizează rolul lor în societate. În bucuria și mulțumirea oamenilor ajutați, tinerii, 

își găsesc adevărată răsplată. 

Există mai multe soluții prin care îi poți convine pe micii învățăcei să accepte și  să practice ideea 

voluntariatului. Voluntariatul creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viață:   

 -   învață să aprecieze lucrurile pe care le au și să se bucure chiar și de mărunțișuri;  

 -  își setează obiective mai realiste în viață;  

 -  obține abilități de comunicare și relaționare socială care ii vor fi utile pe viitor si in cariera profesională; 

 -  poate descoperi in activitățile de voluntariat realizate hobby-uri  și își poate forma orientări profesionale pe 

această linie; 

 -   iși formează abilităti de lider, dobândeste o capacitate mai bună de a lua decizii, știe să facă o analiză "cost-

beneficiu" sau "resurse-cerinte" mult mai acurată; 

 -  își formează prieteni noi; 

 -  îi crește increderea in sine și se simte util societătii; 

 -  îsi petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, iar in același timp invață lucruri noi; 

Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de 

exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un instrument 

esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, elevii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează abilităţi şi îşi extind 

reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea ofertelor de angajare la 

dezvoltare personală şi socială.  

Toţi avem cel puţin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; aşadar, toţi avem ceva de pus în 

folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau oraşului în care trăim sau 

în folosul comunităţii în general. Important este să ne dorim acest lucru şi să gasim organizaţia care să ne ofere 

oportunitatea de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiţi şi mai împliniţi. 
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Pentru copii şi adolescenţi e distractiv să facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei îşi formează astfel 

deprinderi şi abilităţi adăpostindu-se de tentaţiile periculoase ca drogurile, tutunul, violenţa. Ei au astfel şansa 

de a deveni adulţi responsabili.  

Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul 

tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu elev. 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în 

mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Implicându-ne în 

activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele 

incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. 

În concluzie, cu cât este invățat un elev să practice voluntariatul și cu cât începe mai repede să facă 

astfel de activități de voluntariat, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață, va cunoaște lumea reală și 

va ști să distingă binele de rău, formandu-și astfel un caracter aparte care-l formează ca om.   
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Multiculturalismul şi curriculum-ul multicultural. Scurtă prezentare 

 

Prof. ȋnvăţăm. preşc. Buzarna-Tihenea Viorica 

Grădiniţa cu Program Prelungit “Licurici”, Ovidiu, judeţul Constanţa  

 

Multiculturalismul implică o tematică complexă care face parte din viața noastră și care se află ȋn strânsă 

conexiune cu dezvoltarea tuturor societăţilor umane, axându-se ȋn special pe diferențele culturale dintre 

indivizi dar şi pe ideea de convieţuire armonioasă, de “unitate ȋn diversitate”.  

Noțiunea de „cultură” reprezintă punctul de plecare al educației multiculturale. Prin „cultură” se 

ȋnţelege programul unui grup centrat pe supraviețuire și pe adaptarea la mediul ȋnconjurător; aceasta cuprinde 

cunoștințe, concepte și valori împărtășite de către membrii grupului prin intermediul sistemelor de comunicare, 

dar include şi credințe, simboluri și interpretări comune în cadrul aceluiaşi grup uman (Banks şi Banks, 2010). 

Cultura reprezintă aşadar răspunsul unui grup de oameni la necesitățile specifice membrilor săi. In viziunea lui 

Klein (2010), conceptul de cultură reprezintă suma totală a modurilor de viață, inclusiv valori, credințe, 

standarde estetice, expresii lingvistice, modele de gândire, norme de comportament și stiluri de comunicare 

care aparţin unui grup de oameni, pentru a-şi asigura supraviețuirea într-un anumit mediu de viaţă. 

Când vine vorba de cultură, categoriile variază, deci putem vorbi despre multe categorii sociale 

diferite, care includ: rasă, etnie, sex, clasă, religie, orientare sexuală etc. (Banks şi Banks, 2010). Fiecare 

categorie indică o caracteristică diferită pe care o persoană o poate avea; ȋn funcţie de aceasta, persoana 

respectivă poate fi clasificată, indicând, de asemenea, criteriile care arată dacă un individ face parte dintr-una 

dintre aceste categorii sociale, stabilite de altfel tot de către ființe umane, fiind, în consecință, construite social 

(Banks şi Banks, 2010). 

Conceptele de multiculturalism și educație multiculturală necesită o atenție specială într-o lume aflată 

ȋn continuă schimbare, ȋn care sistemul educațional trebuie să se adapteze, la rândul său. Existența grupurilor 

culturale diverse reprezintă o bogăție culturală iar tinerele generaţii trebuie să afle cum pot convieţui în 

armonie. 

In întreaga lume, diferențele dintre ceea ce numim cultură nu sunt aceleași, dar peste tot scopul este 

similar. Potrivit lui Gay (1994), educația multiculturală implică mai multe perspective, diferite din punct de 

vedere semantic, reflectând nivelul de dezvoltare în domeniu și orientarea disciplinară a celor care o 

promovează. Introducerea ideii de „multiculturalism” în educație presupune o serie de considerente, având ȋn 

vedere că educația multiculturală implică toţi actorii actului educaţional, precum elevi, profesori, cadre 

didactice auxiliare dar şi alte instituții, programe și experienţa de viață şi cultura persoanelor implicate în acest 

proces. Pentru a respecta instituțiile de învățământ, cadrele didactice și beneficiarii actului educaţional, trebuie 

să respecte, să ȋnţeleagă și să accepte diferenţele culturale. 

Conform lui Mitchell și Salsbury (1999) educația multiculturală poartă şi denumirea de educație 

multietnică, educație anti-rasistă sau educație multirasială, axându-se pe eforturile educaționale de a inculca 

valori pozitive ale pluralismul uman, pentru a  îmbunătăți potențialul de învățare al tuturor 

preşcolarilor,elevilor şi chiar studenţilor. Având ȋn vedere că acest concept se fundamentează pe ideea de 
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egalitate, echitate şi dreptate, educația multiculturală ȋi poate sprijini pe beneficiarii actului educaţional să 

înțeleagă și să accepte persoanele din jur. Diferențele culturale pot reprezenta elemente cheie în procesul de 

educație iar prin intermediul educației multiculturale, preşcolarii şi elevii ȋşi pot ȋmbunătăţi rezultatele, 

indiferent de mediul cultural din care fac parte. 

Intr-o societate democratică, educația multiculturală se concentrează pe egalitate şi echitate, deoarece 

indivizii trebuie să lase deoparte orice controversă asupra culturii altora și, de asemenea, să ȋncerce să 

beneficieze de această diversitate și să creeze o oportunitate din ea. In viziunea lui Batra (2004), educația 

multiculturală are puterea de a crea un mediu în care beneficiarii actului educaţional învață cum să își creeze 

propriile opinii fără a fi limitaţi de diferențele dintre ei; aceştia sunt ȋnvăţaţi să perceapă lumea printr-o varietate 

de lentile, să reflecteze critic și să analizeze ceea ce învață și ceea ce fac.  

Un curriculum multicultural trebuie să se axeze pe dezvoltarea abilităţii preşcolarilor şi elevilor de a 

gândi ȋn mod independent, pentru a evidenţia, explica şi clarifica diferențele culturale dintre aceştia, ȋn special 

prin intermediul comunicării. Potrivit lui Sleeter (1996), un curriculum multicultural permite o mai buna 

analiză (şi nu modificare) a diferențelor dintre indivizi, cu scopul de a furniza o bază pentru a critica ideea de 

dominație a unui singur grup și pentru a promova acțiuni ce vizează construirea unei societăți echitabile. Mai 

mult, ȋn viziunea autorului sus menţionat, un astfel de curriculum are ȋn vedere elucidarea diferențelor cruciale 

de perspectivă și de experiență într-un mod care susține un dialog autentic ce depăşeşte granițele impuse de 

rasă, etnie, sex, orientare sexuală și clasă, promovând acţiunile care ţintesc un proiect comun al unei comunități 

bazate pe egalitate. Este esențial să conştientizăm faptul că suntem cu toții diferiți și trebuie să acceptăm și să 

apreciem diferențele dintre alte persoane, deoarece aceste diferențe ne fac unici. Un curriculum multicultural 

trebuie să integreze toate informațiile despre membrii societății și să sprijine și să explice tot ce are nevoie de 

clarificare. 

Potrivit lui Lynch (1989), metodele de predare și curriculum-ul trebuie să găsească un echilibru între 

diferențele și asemănările dintre culturi și indivizi. Acest specialist consideră extrem de utilă proiectarea unui 

curriculum care subliniază similitudinea și valorile comune și permite examinarea motivelor pentru care dorim 

să ȋi tratăm pe ceilalți diferit de modul în care doresc să fie tratați ei înșiși, fapt ce implică dezvoltarea 

abilităților de gândire și argumentare. In viziunea lui Lynch (1989), orice curriculum multicultural trebuie să 

aibă ȋn vedere trei domenii de atitudine care se axează pe individ și pe tot ceea ce îl înconjoară: persoana sa 

(cu accent pe elemente precum grija, respectul față de ceilalți, empatia), societatea (precum valorile civice ale 

democrației, drepturile civice, drepturile omului) și întreaga lume (cetățenia mondială la fiecare nivel).  

La rândul său, Fullinwider (1996), are ȋn vedere modalitatea de integrare a fiecărei problematici din 

fiecare cultură, pentru a crea o instituţie de ȋnvăţământ care să le ofere copiilor de diferite vârste, temperamente, 

interese și abilități cea mai bună educație posibilă şi să ȋi aducă la un nivel comun de dezvoltare prin ajustarea 

structurii instituţiei de ȋnvăţământ şi a modului de predare ȋn funcţie de caracteristicile copiilor dar şi prin 

dezvoltarea capacităţii lor de adaptare. Indiferent de vârstă, temperament, interese și abilități, instituţia de 

ȋnvăţământ se așteaptă ca beneficiarii actului educaţional să lucreze din greu, să nu trișeze și să se respecte 

reciproc. 
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Conform lui Salili şi Hoosain (2010), colaborarea cu beneficiarii actului educaţional dar şi cu familiile 

acestora este extrem de importantă ȋn crearea şi integrarea unui nou curriculum; se impune, de asemenea, şi 

evidenţierea obiectivelor comune ale fiecărui grup cultural din care aceştia fac parte. Aceiași autori au afirmat 

că acest lucru poate fi realizat prin includerea în proces a următoarelor elemente: învățarea despre beneficiarii 

actului educaţional și despre familiile lor din alte culturi prin participare, observare și dialog, împărtășirea și 

explicarea programului școlar cu familiile și colaborarea axată pe dezvoltarea unor obiective comune.  

Într-o instituţie de ȋnvăţământ multiculturală, este necesară crearea unui mediu în care copiii, indiferent 

de cultură, să aibă un statut egal și, de asemenea, a unei atmosfere în care să existe posibilități egale în domeniul 

educațional. Acest lucru este realizabil dacă se utilizează conținut educaţional specific diferitelor grupuri, 

atunci când sunt predate concepte și abilități, pentru a-i ajuta pe aceştia să înțeleagă modul în care se 

construiesc cunoștințele din diferitele discipline, să dezvolte atitudini și comportamente intergrupale pozitive; 

la rândul lor, strategiile de predare trebuie adaptate, astfel încât copiii din diferite categorii rasiale, etnice sau 

sociale să poată experimenta oportunități educaționale egale (Vavrus, 2002). 

După crearea și implementarea unui astfel de curriculum, cadrele didactice trebuie să se asigure că 

obiectivele stabilite au răsunet în activitatea educațională, prin includerea familiilor copiilor în implicaţi ȋn 

acest proces şi prin analizarea feedback-ului furnizat de aceşti (Lynch, 1989) 

Evaluarea procesului constă nu numai în realizările elevilor, ci și în acțiunile cadrelor didactice care 

controlează activitățile. Acestea trebuie să se asigure că procesul este pe drumul cel bun și, de asemenea, să 

verifice dacă elementele din curriculum sunt adecvate. Lynch (1989) afirmă, de asemenea, că nu numai 

realizările copiilor ar trebui analizate, ci și modul în care cadrele didactice își desfășoară activitatea pentru a 

atinge aceste obiective. Autorul menţionează că, ȋn principiu, există două aspecte ale acestui proces: evaluarea 

performanței copilului și evaluarea curriculum-ului, în cadrul căruia includ auto-evaluarea profesională a 

cadrului didactic și analiza performanței sale în ansamblu, realizată de către instituţia de ȋnvăţământ. Ambele 

sunt aspecte esențiale și interactive ale monitorizării continue a curriculumului global multicultural. 

Un astfel de sistem educațional ar trebui să îi facă pe beneficiarii actului educaţional conștienți de 

problemele legate de drepturile omului și justiție, să îi inspire să-și exprime propriile valori și să implementeze 

modalități prin care pot ȋmbunătăţi societatea. 
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Voluntariatul, particularități și avantaje 

                                                                                                                                     Prof. Florentina Chifu 

                                                                                          Colegiul Național Mihai Eminescu, București 

 

Conform Legii nr.339 din 17 iulie 2006,"voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie 

inițiativă de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de 

interes public este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." 

Voluntariatul poate spune multe despre o persoană si o poate prezenta în câteva cuvinte: implicare, generozitate 

și responsabilitate. Angajatorii sunt interesați de oamenii care și-au dezvoltat abilități și competențe noi prin 

voluntariat și, totodată, au dobândit experiență în zona sa de activitate. 

Incepând cu anul 2020 și apariția pandemiei, voluntariatul se mută, în parte,  în sfera virtualului, având 

particularitățile lui. 

Voluntariatul online sau voluntariatul virtual este un concept care permite practic oricui, de oriunde s-ar afla,  

să ajute la îndeplinirea unei cauze. Voluntariarul virtual nu este un fenomen nou, apărând odată cu Internetul 

în sine, acum mai bine de 50 de ani. Primul proiect centrat exclusiv pe voluntariat online a fost început în anul 

1970 și poartă numele de Proiectul Gutenberg. În cadrul lui, munca voluntarilor din toate colțurile lumii era 

unită pentru a crea primele e-book-uri, cărți în format electronic. 

Dar, începând cu 2020, voluntariatul virtual s-a extins și este folosit de numeroase organizații interne și 

internaționale datorită avantajelor sale multiple. Munca unui om care desfășoară activități în scop caritabil se 

poate îndrepta spre: 

• traduceri de documente 

• cercetare pe diverse subiecte 

• creare de  pagini web 

• scriere/editare de articole, comunicate de presă, scrisori/invitaţii către companii sau alte asociații, etc. 

• realizare de baze de date 

• artă și design  

• consiliere oameni 

• activități de predare și formare 

• moderare forumuri 

• editare de video-uri 

• promovare a  unui anumit proiect, organizații online(social media) 

• monitorizare de ştiri 

• managementul altor voluntari online 

Este foarte important să-i formăm pe elevi în spiritul voluntariatului, acesta fiind modul prin care aceștia își 

pun timpul și aptitudinile în slujba comunității, modul în care pot ajuta persoane defavorizate și pot schimba 

vieți. 

Voluntariatul nu urmărește doar obținerea de servicii în folosul comunității, ci urmăreşte totodată motivarea 

tinerilor spre a-și folosi talentele și abilitățile, dezvoltarea spiritului civic, a încrederii în forțele proprii, iar 

pentru tinerii  care părăsesc centrele de plasament după împlinirea vârstei de 18 ani, determinarea în rândul 

acestora a dorinţei de a-şi valorifica resursele pentru o integrare reuşită în societate, dar şi pe piaţa muncii. 

Chiar dacă nu există o compensație materială, elevii au multe satisfacții. 

• se vor bucura de oameni și experiențe noi - Când se implică pe post  de voluntari în diferite activități, 

vor cunoaște oameni diferiți, de la care vor avea întotdeauna de învățat ceva. De asemenea, 
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experiențele pe care le vor acumula, vor contribui la dezvoltarea lor și, cu siguranță, le vor fi de mare 

folos în viață cât și în carieră; 

• vor avea satisfacții personale - Din ce în ce mai mulți tineri își doresc să contribuie la dezvoltarea celor 

din jur și a societății, să ajute persoanele defavorizate. motiv pentru care se implică în diferite acțiuni 

de voluntariat. Sentimentul de bine precum și recunoașterea de după, oferă o satisfacție nemăsurată; 

• munca le este recunoscută și răsplătită - La finalul activității sunt eliberate adeverințe și certificate de 

voluntariat iar unele organizații ( proiectul PROEDUS) oferă compensații ( dacă ești voluntar implicat 

și activ, primești și o tabără la mare sau la munte dar și un stagiu de pregătire). 

• Vor avea un CV  bogat - Voluntariatul îi poate ajuta pe tineri să își găsească apoi o slujbă. 

Activitățile practice realizate cu profesorii ( plantarea de copaci, igienizarea unui parc, a curții școlii, realizarea 

de reviste, ziare ale școlii, organizarea unor evenimente artistice sau cercetări științifice) reprezintă primii pași 

spre deschiderea gustului pentru voluntariat. 

Voluntariatul online poate fi baza de plecare spre realizarea de broşuri,  administrarea unui site, traducerea 

unor texte, editarea unor materiale video, crearea unor baze de date,  gestionarea unor reţele sociale, scrierea 

de coduri pentru aplicaţii software, organizarea unor campanii sau conceperea unei lucrări de cercetare.  

Orice domeniu ar aborda, voluntariatul deschide noi perspective de dezvoltare a elevilor și a societății, oferind 

avantaje comunităților și fiecărui membru voluntar în parte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1136  

 

Organizarea școlii normale târgoviștene în perioada interbelică și postbelică 

 
Sorescu Florina 

Colegiul Național ”Constantin Cantacuzino” din Târgoviște 

 

Apariția primei școli normale târgoviștene datează din anul 1919, imediat după încheierea Primului 

Război Mondial. 

În privința organizării acesteia, la 6 mai 1930, art. 21 din regulamentul școlilor primare de aplicație 

prevedea ca profesorii școlilor normale să aibă obligația de a susține ore și la școala de aplicație, sau să asiste 

la lecții, conform unui program stabilit de comun acord de către directorul școlii de aplicație cu directorul și 

profesorii școlii normale. Aceste ore făceau parte din orele de curs obligatorii. Organizarea acestor ore se 

recomanda a fi realizată cu ”spirit economic”, conform ordinului ministerului nr. 42637/930, astfel încât orele 

de asistență să se rezume la strictul indispensabil. Se recomanda ca orele de asistență la școala de aplicație să 

nu depășească 2 ore pe săptămână.87 

În perioada postbelică, colectivul cadrelor didactice care activa în cadrul Școlii Pedagogice pentru 

Învățătoare Târgoviște, urma un plan de muncă prevăzut de Cercul metodologic al corpului didactic al orașului 

Târgoviște. Acesta cuprindea: metodele de predare, fixare și controlul cunoștințelor, condițiile pregătirii 

temeinice a învățătorului și profesorului, modalități de evitare a rămânerilor în urmă, menținerea interesului și 

atenției elevelor la învățătură, alcătuirea planului de lecție și demonstrarea mai multor planuri, povestirea și 

prelegerea școlară ca metode de expunere a cunoștințelor. 

Periodic se întocmea un raport de activitate care cuprindea informații din mai multe domenii. Raportul 

din octombrie 1950 curpindea informații despre clădirea unde se desfășurau cursurile și spațiile internatului 

unde erau cazate 250 de eleve în condiții proaste: fără baie, closet, spălător, toate fiind în lucru, însă nu existau 

fonduri pentru a fi continuate lucrările. Cantina școlară era prost aprovizionată, nu se asigurau nici alimentele 

zilnice și nu existau fonduri. Se preciza starea mobilierului și situația combustibilul necesar asigurării încălzirii, 

aveau disponibile 30.000 kg de lemne din cele 200.000 kg necesare deoarece nu au fost primite fondurile de 

la Secția de Învățământ a orașului. Totodată erau menționate informații despre luminatul electric care era 

asigurat de o instalație electrică  defectuoasă, veche și cu dese avarii, astfel încât necesita reparații permanente. 

Erau amintite și activitățile de pavoazare, necesarul de materiale didactice, materialul didactic disponibil era 

extrem de puțin față de nevoile școlii, se lucrau planșe la Științe Naturale și hărți la Geografie. În privința 

datelor despre școlarizare și frecvență, în anul 1950 erau înscrise 345 de eleve, dintre care au frecventat 331, 

astfel: 51 eleve în anul IA, 50 eleve în anul IB, 49 eleve în anul IIA, 52 eleve în anul IIB, 52 eleve în anul IIIA, 

48 eleve în anul IIIB. Se mai menționau dotarea și accesarea de către eleve a bibliotecii școlii, date  despre 

manuale și rechizite88, cadrele didactice, repartiția pe ore a profesorilor care aveau în medie norma de 18 ore, 

munca cu elevii rămași în urmă, activitatea în căminele culturale, munca cu părinții, burse, orarul pe clase. 

Elevele aveau, în medie, câte 6 ore pe zi, de luni până vineri. 

Raportul din ianuarie 1951 cuprindea informații despre situația la învățătură a elevelor. Se calcula un 

procent al rămânerilor în urmă pe semestru, pe discipline. Astfel, cel mai mare procent al rămânerilor în urmă 

era la limba rusă, ajungând chiar la 44% în clasa IIIB, la matematică (aceeași clasă tot 44%) și limba română. 

În privința corigențelor variau între 1 și 5 pe clasă la o materie, între 1 și 4 pe clasă la 2 materii și 3 la 3 materii. 

Pentru îndreptarea situației se organizau grupe de într-ajutorare la învățătură, ore de consultații, control și 

expunerea situațiilor în Consiliile Pedagogice. Activitatea extrașcolară cuprindea lecturi în afara clasei, cercuri 

științifice (matematic, literar, pedagogic, politic, sportiv, vizionare de filme, fizică, științe naturale), festivaluri. 

În același raport sunt menționate și abaterile disciplinare: o elevă a furat un pulover, un capod și o pereche 

cizme. 

Se realizau consilii pedagogice cu teme diverse: analiza muncii în școală, pregătirea orelor de activitate 

educativă, organizarea cursurilor de alfabetizare, organizarea cercurilor pedagogice, organizarea de întreceri 

 
87 Arhivele Naționale Dâmbovița, Directoratul Ministerial București, Serviciul Instrucțiunii și Cultelor, Secția 

Învățământ Secundar, Nota nr. 42637/01 martie 1930 
88 Se studiau următoarele discipline: româna, rusa, geologia, geometria, algebra, științe naturale, zoologia, anatomia, 

istoria, fizica, geografia, muzica, constituția, botanica, pedagogia, practica, educația fizică, gimnastica, joc și mobilitate, 

vioara, desen, caligrafie, dirigenție, lucru manual, chimia, handball, ansamblu, psihologia 
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sportive, îndrumarea părinților, organizarea de lecții de repetare pentru fixarea cunoștințelor și de muncă 

individuală. 

Referitor la organizarea învățării pentru eleve, pentru îmbunătățirea situației lor școlare la final de an 

și pentru recuperarea pierderilor și a rămânerilor în urmă, în perioada aprilie-iunie se realizau activități pe 

grupe, pe specialități, conduse de profesorii disciplinelor respective. De asemenea, se făceau și meditații 

individuale. În fiecare clasă se organiza o grupă formată din 10 eleve, cele mai bune, care aveau sarcina de a 

le ajuta în învățare pe cele mai slabe.89 

Raportul din septembrie 1951 prezintă cum a avut loc deschiderea noului an școlar la 15 septembrie. 

La ora 12,00, într-un cadru festiv, a fost desfășurat programul serbării de început de an școlar. Au fost prezenți 

profesorii, părinții și elevele școlii. Serbarea a fost deschisă cu imnul statului și imnul sovietic. Au fost ținute 

cuvântări de către director, un reprezentant al elevelor, un reprezentant al părinților.  Serbarea s-a încheiat cu 

imnul mondial al tineretului. Apoi a urmat vizita medicală. Nicio elevă nu avea acces în școală în lipsa 

examenului medical. Diriginții însoțeau elevele în baza unui tabel. Una dintre eleve a avut febră și a fost izolată 

în infirmerie până a doua zi. 

 În cursul aceleiași zile s-au realizat primele ședințe cu părinții, fiindu-le prezentată repartiția elevelor 

la internate. Școlarizarea a fost realizată în proporție de 100%, toate locurile alocate au fost ocupate. Au fost 

repartizate eleve și din Prahova și Oltenița. A fost prezentată procedura de acordare a burselor. O comisie 

compusă din director, diriginte, un elev și un părinte a verificat actele. Fiecare dirigintă a citit situația fiecărei 

eleve: originea socială, starea materială, conduita elevelor. A fost analizat fiecare caz și a fost luată o decizie 

colectivă. Au fost repartizate 336 burse, 65% categoria I și 35% categoria a II-a. Din cele 336 de eleve bursiere, 

190 au primit și masă și dormit, iar restul doar masă. 

Tot în ziua deschiderii anului școlar era realizat și inventarul unității școlare. Printre materialele 

didactice se aflau:instrumente de fanfară 3 bucăți, hărți 6 bucăți, corpuri geometrice 10 bucăți, eprubete 20 

bucăți, borcane semințe 100 bucăți, glob pământesc 1 bucată, tablouri științe agricole 11 bucăți, harta României 

în relief 1 bucată. 

 

 
 

 

 
89 Arhivele Naționale Dâmbovița, Plan de muncă al elevelor Școlii Pedagogice de fete de la 13 aprilie până la 15 iunie 

1950 elaborat de direcțiunea și de biroul U.T.M. pe școală. 
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A Lesson Plan Sample. 

Topic for Discussion: “Cryptocurrency and Bitcoin” 

 

                                                                                                  Prof. Lavinia Nădrag, Ph.D. 

                                                                                            Ovidius University of Constanța 

 

 In another article (accepted for publication), we tackled several issues concerning teaching 

English for economics: “the connection between content, general vocabulary and specialized 

terminology”, the challenges posed by teaching and learning this type of specialized vocabulary. The 

bottom line is that in order to enhance students’ motivation and get them interested in what is being 

taught, teachers should search for appealing topics and texts, cater for learners’ needs and expectations, 

use eclectic teaching methods and techniques. 

 Based on the article mentioned above, we have decided to select and present various kinds of 

activities connected to English for Specific Purposes (ESP), namely teaching and learning vocabulary 

related to cryptocurrency and bitcoin. Therefore, this is going to be a practical approach to teaching an 

interesting topic concerning saving and investing money, by enumerating and presenting a variety of 

exercises, activities, sources and resources which can fulfil the objectives of a lesson focused on 

developing English language skills through audio-visuals (video, online dictionaries, online learning 

platforms, teaching resources provided by the British Council, etc.; see, for example, 

https://www.teachingenglish.org.uk/resources/adults).  

 In our opinion, one of the following activities can be used in the   

Warm-up stage:  

    Question: If you had $ 1,000,000, would you save or invest it?  

or 

    Question: What would you do if $1,000,000 was handed to you today from a wealthy person/friend 

as a gift? 

or  

    Question: What kind of cryptocurrency do you know? Which one is the most famous in the world?   

or 

    Question: What kind of cryptocurrency do you know? 

(e.g. Peercoin, Namecoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Lumens, Cardano, IOTA, NEO). 

or 

    Brainstorming: What do you think of when you hear the word “cryptocurrency”?  

 

 

 

https://www.teachingenglish.org.uk/resources/adults
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Introducing new vocabulary 

1. The teacher shows the students different kinds of currency (for example, bitcoin/Ripple/Ethereum) 

and provides their definitions or asks the students to go to a certain website and find the definitions by 

using different Internet tools (go to https://www.investopedia.com/tech/most-important-

cryptocurrencies-other-than-bitcoin/).  

2. An alternative to this technique could be the “flipped learning”, a learner-centered approach, with 

topics explained in greater depth, with information conveyed before the English class. 

3. The website https://www.incomeninjas.com/cryptocurrency/how-to-make-money-with-

cryptocurrency/ provides valuable information about this kind of digital money. The paragraphs can be 

used in very different ways, depending on the language skills considered by the teacher (see Stănișoară, 

2003; Harmer, 2007; Vizental, 2007 - teaching vocabulary techniques), for example: 

- Open-ended activity. Skim the following material and discuss it./Scan the material and identify/explain 

…  

- Questions and answers: The article presents various ways of making money using cryptocurrency. 

Which of these would each student/pair/group of students choose and why?  

- Provide a title for each paragraph.  

(see https://www.teachingenglish.org.uk/article/collocation-pelmanism on “Collocation Pelmanism”. 

Practising vocabulary 

1. Work in pairs or in groups. Use your cellphones, and go to 

https://www.gettyimages.com/photos/cryptocurrency?mediatype=photography&phrase=cryptocurrenc

y&sort=mostpopular). You can also use online dictionaries. Each group will present the other groups 

what they have learnt about: the origin of the word crypto (https://www.dictionary.com/browse/words), 

cryptocurrency (https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cryptocurrency), 

cryptocurrency coins, mining, exchange, ripple cryptocurrency, fiat currency, blockchain, etc. 

2. What is the difference between cryptocurrency exchange and cryptocurrency trade (see 

https://cryptpresso.com/difference-between-exchange-and-trade/) in terms of ownership, processes, 

tools and functions, strategies:            

Table no. 1 Cryptocurrency exchange vs. Cryptocurrency trade  

 

https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/
https://www.investopedia.com/tech/most-important-cryptocurrencies-other-than-bitcoin/
https://www.teachingenglish.org.uk/article/collocation-pelmanism
https://www.gettyimages.com/photos/cryptocurrency?mediatype=photography&phrase=cryptocurrency&sort=mostpopular
https://www.gettyimages.com/photos/cryptocurrency?mediatype=photography&phrase=cryptocurrency&sort=mostpopular
https://www.dictionary.com/browse/words
https://www.oxfordlearnersdictionaries.com/definition/english/cryptocurrency
https://cryptpresso.com/difference-between-exchange-and-trade/
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Cryptocurrency Ownership Processes Tools and 

Functions 

Strategies 

Exchange     

Trade     

Source: (The author’s own processing) 

3. Have a look at the material used in the lesson and write down a list of 5 words that collocate with 

“cryptocurrency”. 

4. Identify 5 abbreviations relating to cryptocurrency. 

5. If you were a businessperson, would you accept cryptocurrency as payment? 

6. Groupwork. What are the pros and cons of Bitcoin and Cryptocurrency? Use the collocations 

identified in the previous exercises. 

7. Invite a guest speaker to the classroom in person or via Skype/Webex (to make classes exciting, 

engaging and interactive). 

The teacher could also produce material for word trees, word-cards, games. 

Written assignment or Topics for discussion:  

1. Not all cryptocurrencies are “bubbles”. 

2. Cryptocurrencies and security-related issues.  
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ÎNVĂŢAREA UNEI LIMBI STRĂINE ŞI ACTIVITĂŢILE DE ÎNVĂŢARE 

 

Melisch Daniela-Irina 

Colegiul National “Mihai Eminescu”, Suceava 

  

Din perspectiva centrării asupra elevului, s-a atribuit învăţării limbilor străine un nou obiectiv: 

dezvoltarea autonomiei elevului. Dar a fi autonom, nu înseamnă a fi liber să faci orice. Înseamnă, 

dimpotrivă să ştii să extragi cea mai bună parte din resursele proprii într-un mediu dat. Şi pentru ca 

acest mediu să fie organizat şi realizat în condiţii optime, în funcţie de posibilităţi, nevoi şi dorinţe, 

fiecare individ trebuie să depună un effort constant de conştientizare a ceea ce înseamnă învăţarea unei 

limbi străine, dar de asemenea să discute şi să negocieze cu toţi partenerii angajaţi în procesul de 

învăţare.   

În învăţarea unei limbi străine sunt mobilizate activităţi cognitive, iar motricitatea este pusă în 

joc prin exprimare şi scriere. Acestea fiind amintite, ar fi imposibil, în stadiul actual în care se află 

cercetările, să nu se stabilească un oarecare model de învăţare. De asemenea, este normal să se 

stabilească în mod ştiinţific legături între anumite activităţi mentale şi diferitele activităţi propuse în 

practica şi învăţarea unei limbi străine.Totuşi, în anumite domenii, cum ar fi perceperea scrierii, unde 

comportamentele elevului sunt uşor de observat, se pot elabora metodologii de studiu pe texte şi 

documente iconice care ţin cont de modul în care se însuşeşte scrierea. 

În mod general, şi pentru ca elevul să aibă ocazia să-şi mobilizeze toate aptitudinile care-l vor ajuta 

să înveţe mai uşor, profesorul trebuie, prin activităţile pe care le propune, să încerce să nu excludă nici 

una din acestea. În această direcţie, el trebuie să ştie să identifice care sunt capacităţile care pot fi 

activate într-o anumită oră de curs. Activităţile cele mai frecvente în învăţarea limbilor străine pot fi 

regrupate după cum urmează: 

• Reperare, identificare, deosebire, destructurare 

• Căutare de indicii, stabilirea şi verificarea ipotezelor 

• Combinaţii, creativitate 

• Reformulare, elaborarea de parafraze, traducere 

• Transcodaje: oralizare, transcriere 

• Memorizare şi reproducere 

• Punere în relaţie, comparaţie, clasificare 

• Evaluare (lingvistică), (auto)corectare 

• Conceptualizare, explicaţie 

 Aceste operaţii se efctuează în cele trei domenii ale limbajului: auditiv (şi fonic), vizual (şi 

grafic) şi gestual (corporal). Activităţile sau operaţiile de învăţare se concretizează în sarcini sau 

activităţi de clasă care sunt prezentate într-o anumită succesiune în lecţiile sau unităţile didactice. 

 În aceste activităţi de clasă, operaţiile de învăţare sunt puse în legătură cu conţinuturile – 

lingvistice, comunicative – după condiţiile materiale ale situaţiei învăţării, şi cu modul în care este 

construită relaţia pedagogică. În această trecere de la prima categorie la a doua, două aspecte sunt demne 

de luat în seamă: 

-alegerea, dozajul respectiv şi ordonarea acestor diferite activităţi în sarcini date elevilor sunt 

determinate de concepţia pe care o avem despre limba pe care urmează să o predăm, de metodologiile 

concrete pe care putem să ne bizuim, dar şi de tradiţiile şcolare ale unei ţări, de luarea în considerare a 

aptitudinilor elevilor, de interesul manifestat faţă de aşteptările elevilor, şi de mulţi alţi factori, cum ar 

fi, constrîngerile instituţionale, ideologia pedagogică a profesorului sau chiar personalitatea sa. 
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-activităţile de clasă sau sarcinile pe care le-am definit sunt complexe căci sunt rezultatul a mai multor 

elemente aflate în interrelaţie: într-o activitate de clasă dată, această interrelaţie este semnificativă în 

ceea ce priveşte mobilizarea efectivă a elevului. 

La ora de limbi străine, o activitate nu este nici unică, nici izolată: este interesant de observat, 

pe de o parte, relaţia şi legătura dintre diversele proceduri reţinute şi, pe de altă parte, relaţia între această 

sarcină şi ansamblul circumscris al unităţii didactice. Această articulare între activităţile de clasă 

corespunde a ceea ce am putea numi de acum înainte “momente ale orei de limbi străine”. Astăzi fiecare 

metodă sau manual propune propria sa articulare între activităţi şi prezintă secvenţe mai suple.   

În ciuda unei mari diversităţi putem să stabilim un drum de lucru în jurul a patru mari faze de 

învățare, pe care le găsim sub nume diverse în majoritatea metodelor: 

-o fază de acces la sens 

 În cursul acestei faze obiectul sau suportul de lucru al unităţii va fi prezentat elevilor; unii cred 

că această fază ar trebui precedată de activităţi care să-i pregătească, care să favorizeze “aşteptarea 

perceptivă” a elevilor. Putem include aici activităţile de “prezentare a limbii” sau de “sensibilizare”. 

Includem aici activităţile de memorare, reprezentările de sketchuri şi acelea care permit elevului să 

construiască sensul documentului/textului care îi este prezentat: identificarea indiciilor pertinente (dacă 

este vorba de iniţiere în lectură sau de conţinut cultural), destructurarea enunţurilor, etc. 

 Acestei faze iî corespund anumite activităţi de clasă, cum ar fi: căutarea de indicii situaţionale 

sau grafice şi iconice pentru anticipa înţelegerea unui text sau document sau parafraza comunicativă. 

-o fază de reformulare creativă 

 Elevul îşi va însuşi materialul nou, prin practica într-o situaţie dată; este momentul folosirii 

achiziţiilor noi în situaţii diferite, momentul transpunerilor şi transferurilor, care pot fi mai mult sau mai 

puţin creative, în funcţie de situaţiile date elevului sau elaborate de el, dacă sunt apropiate sau diferite 

de cele din faza anterioară şi dacă permit un grad diferit de fuziune a elementelor noi cu achiziţiile 

anterioare. 

 Activităţile de reformulare creativă sunt destul de diverse şi pot fi clasificate după diferiţi 

parametri: ele pot fi îndreptate asupra enunţului (ca în cazul parafrazei comunicative) sau asupra 

totalităţii unui document, cum ar fi pastişele de text; pot să aducă diverse modificări de parametri 

situaţionali (statutul interlocutorilor, de exemplu, pentru a crea jocuri de roluri, pentru a reelabora un 

text în funcţie de punctul de vedere al unui interlocutor dat), sau să antreneze o modificare discursivă 

(să treacă de la un text la un rezumat, de exemplu); pot să fie mai mult sau mai puţin constrîngătoare în 

raport cu suportul de plecare; este o chestiune de gradare care merge de la exerciţii de gramatică 

comunicativă la jocuri şi activităţi de simulare. 

-o fază de conceptualizare şi de conştientizare 

 Această fază are ca scop de asemenea aproprierea, dar de această dată prin mobilizarea altor 

operaţii de învăţare care vizează în special activităţile metalingvistive şi metacomunicative (clasificări 

şi conceptualizări îndreptate asupra elementelor lingvistice şi/sau comunicative, comparaţii între limbi, 

corectare fonetică şi corectare de greşeli, memorare, aplicare şi descoperire de reguli de funcţionare 

lingvistică); includem aici şi activităţile îndrepate asupra achiziţiilor mecanismelor privind codul 

lingvistic şi dimensiunea formală a limbajului, şi cele care au drept obiectiv învăţarea însăţi. 

 În această categorie se plasează activităţile, cum ar fi: diferite activităţi de identificare 

lingvistică (semantică); activităţi de schimbare de parametri lingvistici (exerciţii lingvistice şi 

sintactice), şi de practică în ceea ce priveşte trecerea de la oral/scris şi scris/oral (activităţi de transcriere 

şi oralizare); căutări de indicii, pentru a dezvolta practica raţionamentului lexical, de exemplu; exerciţii 

de conceptualizare gramaticală. 

-o fază de evaluare  

 Este vorba atît de evaluare instituţională, cît şi de evaluare făcută de profesor, sau de elevul 

insuşi, care poate să participe la aceasta în măsura în care stăpîneşte progresiv limba străină, în raport 
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cu competenţele pecise care îi sunt fixate dinainte, dacă profesorul sau instituţia îl include în procesul 

de evaluare. 

 În ceea ce priveşte activităţile de evaluare, ele nu se caraterizează prin specificitatea lor, adică 

sunt asemănătoare sau identice cu diferitele activităţi de clasă. Ceea ce le caraterizează în special este 

momentul cînd se înscriu în unitatea de învăţămînt, obiectivul învăţării pe care îl vizează, şi implicaţiile 

sale instituţionale. Astfel, evaluarea este necesar selectivă, momentană, relativă, inadecvată în raport cu 

învăţarea care este esenţialmente o reconstrucţie continuă a unei globalităţi. 

 Obiectivul acestei clasificări este triplă: să acorde un loc important sensului şi construcţiei de 

către elev, să ia în considerare alternanţa necesară între faza de practică comunicativă şă faza de reflexie, 

să se integreze în procesul de evaluare de care nu se poate face abstracţie în situaţie instituţională. Ni se 

pare că fiecare din aceste faze este necesară la un anumit moment din procesul de învăţămînt pentru că 

permit mobilizarea diverselor dimensiuni ale învăţării unei limbi străine. Astfel, înclinăm actualmente 

spre elaborarea de metodologii adaptate nevoilor şi obiectivelor învăţării publice, respectiv încercarea 

de respectare a fiecărui elev şi a stilului de învăţare propriu, iar pentru aceasta trebuie adoptate itinerarii 

suple şi diferenţiate. 
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Rolul voluntariatului în dezvoltarea comunităţii 

                                                                  

Pop Adriana 

Şcoala Gimnazială  Nr. 1 , GherlaJudetul Cluj 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație material. Activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea. 

 Patru principii definitorii stau la baza activităţii de voluntariat şi o deosebesc de activităţi 

similare (precum internshipul/practica, etc): este o activitate desfasurată în beneficiul comunităţii / 

beneficiul public,  neremunerată sau care nu urmăreşte un câştig financiar, chiar dacă include decontarea 

unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.), este o activitate 

desfasurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul şi de regulă derulată într-un cadru 

organizat (sub tutela unei organizaţii sau a unui grup de iniţiativă), spre deosebire de acţiunile spontane 

de binefacere.  

După 1990 în majoritatea țărilor există o creștere a numărului organizațiilor non-

guvernamentale și a voluntarilor. Oportunitățile de a practica munca voluntară au crescut, au fost 

dezvoltate programe pentru tineri care să vizeze activități de voluntariat, programe de training pentru 

voluntari atât în Germania, cât și în Austria, Spania sau Olanda. In ceea ce privește vârsta celor care fac 

voluntariat, se observă că numărul tinerilor este ridicat, pe când al celor în vârstă este relativ scăzut. 

Olanda este singura țară unde bătrânii se implică în activitățile de voluntariat, aceștia fiind cei care 

petrec cel mai mult timp participând la desfășurarea acțiunilor voluntare. Societatea civilă olandeză a 

fost întotdeauna considerată “o piatră de temelie” pentru voluntariat și așa o să și rămână pentru că a 

dat dovadă de solidaritate față de semeni, persoanele în vârstă oferindu-ne un exemplu clar în acest 

sens. Voluntariatul a fost adus in România de organizaţiile neguvernamentale (ONG) care, prin definiţia 

lor, realizează acţiuni caritabile si de ajutorare a unor categorii de persoane sau în sprijinul unor acţiuni. 

ONG-urile lucrează cu voluntari deoarece resursele nu le permit angajarea unui numar mare de oameni.  

In Romania, se incheie un contract de voluntariat, care este o convenţie cu titlu gratuit, realizată 

între o persoana fizică, denumită voluntar, şi o persoană juridică, denumită organizaţie gazdă, în temeiul 

căreia prima persoană se obliga faţă de a doua să presteze o activitate de interes public fără a obţine o 

contraprestatie materială. Valoarea voluntariatului este indiscutabilă iar recunoaşterea ei justă în 

societatea românească devine doar o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de 

favorabil recunoaşterii valorii voluntariatului .Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din 

România trebuie să îşi asume responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui 

voluntariat de calitate în sfera lor de activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine 

organizatorilor activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, 

să coordoneze corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de 

voluntariat . 

 Voluntariatul în România se află în plină dezvoltare şi aceste activităţi devin tot vizibile şi mai 

atractive pentru societatea românească. A început să fie inclus şi în legislaţia din diferite domenii, începe 

să fie valorizat ca şi experienţă la angajare, iar în sectorul nonprofit este cu siguranţă una dintre resursele 
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de bază. Dacă privim la impactul fiecărui voluntar în parte vom vedea cu greu schimbarea, pentru că un 

singur om nu poate tranforma o societate întreagă. Dacă însă privim implicarea voluntarilor în 

ansamblu, ne vom da seama de valoarea adaugată pe care activitatea lor o aduce societăţii româneşti şi 

de importanţa implicării a  cât mai multor persoane în activităţi de voluntariat.  

Voluntariatul poate contribui la implementarea SDL (Strategiei de Dezvoltare Locală ) care 

presupune  reducerea numărului de persoane aflate în risc de sărăcie , îmbunătăţirea calităţii vieţii si 

îmbunătăţirea mediului de viaţă (infrastructură, acces la servicii, locuire). 

Implementarea Strategiei de Dezvoltare Locală urmăreşte: creşterea atractivităţii şi a calităţii 

mediului urban, îmbunătăţirea accesului în şi din zonele dezavantajate prin reabilitarea infrastructurii 

rutiere, a străzilor din interiorul zonelor urbane marginalizate, îmbunătăţirea condiţiilor de locuit prin 

lucrări specifice de reabilitare inclusiv termică a blocurilor de locuinţe, , îmbunătăţirea locurilor de 

joacă pentru copii , scăderea ratei abandonului şcolar şi îmbunătăţirea situaţiei copiilor aflaţi în situaţie 

de excluderea socială şi marginalizare, prin activităţi extra-curriculare, şcoala după scoală, etc  

Pachetul de măsuri în propus în cadrul Strategiei, asigură pe termen lung schimbări pozitive ale 

comunităţilor marginalizate vizate de proiect. Intervenţiile directe ale proiectului produc schimbări ale 

situaţiei comunităţii prin dezvoltarea economico-socială la nivel de localitate, reducându-se disparităţile 

de imagine (reabilitare a condiţiilor de locuit), statut social (creşterea veniturilor) si de excluziune 

socială (acces la educaţie, servicii sociale si servicii medicale) . 

In concluzie, prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi 

valorificate în viața profesională. Inveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi 

cu acesta, să îți gestionezi timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura 

unei organizații și elemente de identitate organizațională. 

Probabil cel mai frumos lucru specific activității de voluntariat este faptul că simți că poți face 

o diferență, poți schimba în bine anumite aspecte în viața unui om, a unui grup și în general, îți crește 

încrederea în sine, te simți mai sigur pe ceea ce poți face. În plus, devii mai conștient de anumite 

probleme sociale ale comunității și poți deveni ambasador al acelei cauze. 
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Voluntariat prin sport! 

Prof. Pop Cornel Mircea  

Liceul Teoretic Ana Ipatescu, Gherla, jud.Cluj 

 

Termenul „activități de voluntariat” se referă la toate tipurile de activități de voluntariat, 

formale, nonformale sau informale, care sunt desfășurate de o persoană pe baza dorinței, a alegerii și a 

motivației personale și care nu au în vedere obținerea unui câștig financiar. Aceste activități sunt 

benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunități și pentru societate în întregul ei. Acestea 

reprezintă de asemenea un instrument care permite indivizilor și asociațiilor să abordeze nevoile și 

dificultățile la nivel uman, social, intergenerațional și pe cele legate de mediu și se desfășoară de multe 

ori în sprijinul organizațiilor nonprofit sau al inițiativelor comunităților  

Activitățile de voluntariat nu trebuie confundate cu munca remunerată și nu trebuie în niciun 

caz substituite acesteia. Acestea nu ar trebui să perpetueze inegalitățile de gen în munca remunerată și 

neremunerată și nu trebuie să încurajeze reducerea timpului de lucru al angajaților și nici retragerea 

acestora de pe piața muncii. Ele nu pot înlocui responsabilitatea generală a statului de a asigura și de a 

oferi drepturi economice, sociale și culturale. Pentru a garanta statul de drept și respectarea deplină a 

integrității individului, activitățile de voluntariat trebuie să se supună legislației existente și să respecte 

întru totul drepturile și libertățile universale și fundamentale;  

Având in vedere că sportul este cea mai mare mișcare a societății civile în UE, activitățile și 

structurile non-profit bazate pe activități de voluntariat reprezintă o condiție fundamentală pentru 

accesul la sport în majoritatea statelor member. Activitățile de voluntariat în sport sunt printre cele mai 

atractive și populare forme de activitate socială din Europa și fac parte din patrimoniul social al 

sportului. Organizarea de evenimente sportive – inclusiv cele organizate de organisme sportive 

profesionale și comerciale – precum și activitățile cotidiene desfășurate în domeniul sportului în multe 

state membre se bazează pe voluntari și activități de voluntariat. Activitățile de voluntariat în sport 

contribuie la promovarea unor cetățeni activi, precum și la integrarea cetățenilor provenind din medii 

diferite conducând la o mai bună înțelegere și la respect prin intermediul limbajului universal al 

sportului, contribuind, de asemenea, la punerea în aplicare a valorilor și principiilor fundamentale ale 

Uniunii Europene, și anume: solidaritatea, dezvoltarea durabilă, demnitatea umană, egalitatea și 

subsidiaritatea, promovând astfel identitatea europeană. 

Implicarea în activități de voluntariat în sport conduce la dobândirea de noi abilități, 

contribuind, prin aceasta, în mod pozitiv, printre altele, la capacitatea de inserție profesională a 

cetățenilor și consolidând sentimentul de apartenență la societate al acestora, fiind un potențial 

catalizator al schimbării sociale.  

De asemenea, activitățile de voluntariat în sport pot contribui la creșterea și la consolidarea 

capitalului social prin dezvoltarea unei rețele sociale bazate pe încredere și cooperare.  

Aceste activități de voluntariat în sport promovează atitudini sociale pozitive bazate pe valori 

dezvoltate prin sport, cum ar fi: — fairplay-ul; — munca în echipă; — persistența; — responsabilitatea; 

— calitățile de conducător; — toleranța; — respectul față de ceilalți; și — abilitatea de a depăși 

obstacole.  
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Sectorul sportului, împreună cu activitățile de voluntariat în sport, constituie o valoare 

economică și socială măsurabilă și semnificativă în economiile naționale, cu un potențial de a stimula 

ratele de creștere economică și de ocupare a forței de muncă în Uniunea Europeană.  

Promovarea dezvoltării activităților de voluntariat în sport urmărește obiectivele Anului 

European al Activităților de Voluntariat 2011 și continuă să îndeplinească obiectivele Anului European 

de Luptă Împotriva Sărăciei și Excluziunii Sociale 2010, precum și să contribuie la obiectivele Anului 

European al Îmbătrânirii Active 2012.  

Activitățile de voluntariat în sport pot impulsiona dezvoltarea și promovarea activității fizice la 

toate nivelurile, contribuind la îmbunătățirea bunăstării cetățenilor și reducând bolile legate de stilul de 

viață.  

Totodata activitățile de voluntariat în sport sunt importante ca factor care contribuie 

semnificativ la mobilitatea cetățenilor prin dezvoltarea competențelor și aprofundarea experienței în 

cadrul unor activități legate de sport în alte state membre, precum și prin dezvoltarea identității europene 

și promovarea valorilor UE dincolo de granițele acesteia;  

Activitățile de voluntariat în sport pot contribui la realizarea obiectivelor globale ale Strategiei 

Europa 2020 prin sporirea mobilității și prin activități de creștere a capacității de inserție profesională, 

contribuind la îmbunătățirea sănătății publice, promovarea incluziunii sociale, a educației și a 

îmbătrânirii active. 

In acest context, statele member ale UE si nu numai, precum si parțile interesate din sport, 

acționand in cadrul competențelor respective si avand in vedere autonomia organizațiilor sportive ar 

trebui sa : 

        - creeze condiții favorabile pentru dezvoltarea activităților de voluntariat în sport, în special, pe 

baza: — schimbului de bune practici între statele membre și organizațiile sportive; — respectării 

autonomiei organizațiilor sportive, asigurând totodată sprijin adecvat pentru aceste organizații la nivelul 

statelor membre; — necesității de a asigura faptul că voluntarilor din domeniul sportului li se oferă 

formarea necesară și prilejul de a se bucura în condiții de siguranță de beneficiile voluntariatului;  

        -  să contribuie la promovarea unei imagini pozitive a voluntarilor în sport și a activităților de 

voluntariat în sport;   

        - să considere activitățile de voluntariat în sport un instrument important de sporire a 

competențelor și aptitudinilor. În acest scop, sunt necesare: — adoptarea măsurilor adecvate pentru 

identificarea competențelor și aptitudinilor dobândite prin experiențele de învățare non-formală și 

informală referitoare la activitățile de voluntariat în sport și studierea posibilităților recunoașterii și 

validării sporite în cadrul sistemelor naționale de calificare, cu privire la Cadrul european al calificărilor 

(CEC); — organizarea de consultări cu mișcarea sportivă și organizațiile de voluntariat în elaborarea 

acțiunii;  

        -  să încurajeze cooperarea între autoritățile guvernamentale și organizațiile sportive la nivel 

local, național și european, pentru a stabili rețele pentru soluționarea problemelor comune cu care se 

confruntă activitățile de voluntariat;  

        -  să promoveze activitățile de voluntariat în sport ca formă a educației non-formale și formale 

pentru a dobândi noi aptitudini și competențe, precum și pentru a constitui o parte din cariera dublă a 

atleților, alături de educația formală;  
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        -  să promoveze activitățile de voluntariat în sport, de exemplu prin inițierea de campanii de 

publicitate pentru a spori nivelul de conștientizare și pentru a promova atitudini pozitive față de 

voluntari;  

        - să utilizeze potențialul voluntarilor implicați în organizarea de evenimente sportive în activități 

pe termen lung la toate nivelurile sportive;  

        - să exploreze potențiala valoare adăugată a instituirii unui sistem de recompense care recunoaște 

cele mai inovatoare proiecte de voluntariat în domeniul sportului;  

 De asemenea, statele membre UE si Comisia Europeana acționand in cadrul competențelor 

specifice si cu respectarea principiului solidaritații ar fi necesar: 

-să depună toate eforturile pentru a elimina obstacolele nedorite din calea dezvoltării 

activităților de voluntariat în sport, inclusiv sarcinile administrative nejustificate;  

-să studieze dezvoltarea sportului plecând de la activitățile de voluntariat în cadrul Uniunii 

Europene, incluzând cercetarea privind impactul său economic; 3. să facă schimb de cunoștințe, 

experiență și bune practici în domeniul activităților de voluntariat în sport;  

-să promoveze dezvoltarea activităților de voluntariat în sport în politici și strategii naționale și 

europene în materie de sport și afaceri sociale, educație și ocupare a forței de muncă; - 

-să exploreze posibilitățile privind activitățile de voluntariat în sport pentru a contribui la 

proiecte subvenționate din fondurile UE și dezvolta mecanisme care să permită o evaluare 

corespunzătoare a activităților de voluntariat în sport;  

-să includă, după caz, aspecte privind activitățile de voluntariat în sport în activitățile a diferite 

grupuri de experți instituite în conformitate cu Planul de lucru european pentru sport; . 

-să încurajeze dezvoltarea activităților de voluntariat în sport prin cooperarea transsectorială 

între entitățile din sectorul public și cel privat și organizațiile societății civile în materie de sport, 

sănătate, cultură, educație și tineret la nivel local, național și European . 

La nivelul României voluntariatul în sport era foarte dezvoltat pe timpul regimului comunist. 

În raport se susţine că era considerat o datorie a fiecărui cetăţean. Acum lucrurile sunt discutabile dacă 

acea datorie era una morală a fiecărui cetăţean sau una impusă de regim. Cu ce putem fi cred cu toţii de 

acord este că după ’90 voluntariatul în sport, de fapt voluntariatul, în general, a intrat în cădere liberă. 

Astfel că în România sub 0.1% din populaţie fac voluntariat sportiv comparativ cu Finlanda (16%), 

Irlanda 

(15%), Olandă (11%), Germany (10.9%) Malta (9.2%). Aproape de noi ar fi Estonia (1.1%), Grecia 

(0.5%) şi Lithuania (0.1%). 

Deşi numărul voluntarilor la noi este într-o mică creştere, la nivelul sportului este în continuă 

scădere. Din păcate, nu există un registru naţional al voluntarilor, astfel că un număr 

exact al voluntarilor din România este destul de greu de aflat. Studiul s-a bazat mai mult pe baza 

rapoartelor trimise de către Direcţiile Judeţene de Sport, în urmă cărora s-a aproximat un număr de 

4000-5000 de voluntari la nivel naţional. Un număr exact ar putea fi aflat după numărul de contracte de 

voluntariat înregistrate; din păcate foarte puţine sunt înregistrate, din numărul estimat doar 300-400 de 

voluntari au şi contract. 
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VOLUNTARIATUL – O ACTIVITATE DEOSEBITĂ! 

 

Profesor învățământ primar Vizitiu Marius 

Școala Gimnazială Pietrari, județul Dâmbovița 

  

             ”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, făra a primi o contraprestatie materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al 

Voluntariatului, iunie 2002) 

           Există o arie largă de noţiuni, definiţii şi tradiţii în ceea ce priveşte voluntariatul. Totuşi, ceea 

ce este comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activităţi pentru a se ajuta 

reciproc, pentru a îi susţine pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa 

în campanii pentru drepturile omului, sau pentru a iniţia acţiuni menite a asigura fiecăruia o viaţă 

decentă – atât societatea în ansamblu, cât şi fiecare voluntar ies în câştig, iar coeziunea socială este 

semnificativ întărită. 

             În România organizatiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activitati  

încă din 1990, o mare importantă având organizatiile internationale (Peace Corps,  

Voluntary Service Overseas, World Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România 

sau deschid filiale în tara noastră aducând astfel cu ele experienta în managementul voluntarilor.  

Voluntarii reflectă diversitatea societăţii europene, având implicate persoane de diferite vârste, femei 

şi bărbaţi, angajaţi şi şomeri, oameni cu diferite origini etnice, credinţe, cetăţeni de toate 

naţionalităţile.  

               Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi 

educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii,  acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, 

pot contribui la schimbări pozitive.  

Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. Voluntarii 

şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, a da 

voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi 

cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii  

            Ca voluntar, poti sa te implici intr-o varietate de proiecte ale unor organizatii sau institutii din 

diferite domenii de interes comunitar, ca de exemplu: 

Educaţia: 

-promovarea sanselor copiilor cu abilități deosebite, evenimente de premiere a copiilor sau 

persoanelor cu realizări deosebite;  

-organizarea de activități educative alternative pentru elevii din învățământul de masă – cluburi de 

literatură, astonomie, ecologie, cluburi de dezbateri și oratorie, cunoaștere interculturălă, -organizarea 

de tabere tematice, etc;  

-educație anti-drog/alcool;  

-formarea de abilități de auto-prezentare, leadership, antreprenoriat;  

-amenajarea de spații de joacă sau de petrecere a timpului liber pe lângă școli;  

-orientare în carieră;  

-lecții de utilizare a computerului (pentru copii cu handicap, copii instituționalizați, pentru persoane 

din mediul rural sau pentru vârstnici);  

-organizarea de diverse competiții pe teme scolare, sportive sau extrascolare.  

            Atunci când te implici în proiecte, în beneficiul unei cauze sau al comunității tale, nu contribui 

doar la dezvoltarea comunității, ci și la dezvoltarea ta personală și profesională. Voluntarii învață, 

voluntarii experimentează, voluntarii lucrează în echipă.  
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Ce te costă să fii bun? 

Prof. înv. primar  Cristiana Vidican 

Școala Gimnazială „Oltea Doamna”, Oradea, jud. Bihor 

 

Deși puteam alege să predau la gimnaziu sau liceu, ca absolventă a unei facultăți de litere, am 

optat să rămân la ciclul primar din mai multe motive. Consider că aici fac mai mult decât să transmit 

niște simple cunoștințe de română, matematică, etc. La această vârstă încă fragedă, copiii mai pot fi 

modelați, schimbați în bine, pentru că lutul cu care lucrez e încă  „moale”, ia forma acelei matrițe în 

care încerc să-l pun, formă ce vine la pachet, pe lângă toate noțiunile și achizițiile cuprinse în programa 

școlară, și cu părți importante de suflet, de caracter, de ceea ce ar trebui să definească amplul cuvânt 

OM.  

Cochetând și cu metodele de învățare alternativă, dar și cu parteneriatele și schimburile de 

experiență cu țări unde nivelul educațional ocupă un loc de frunte, am încercat să impletez tot ceea ce 

se poate aduce în plus la învățământul tradițional românesc. Astfel, am observat că, școlarul mic învață 

mult mai multe, mai bine și pe termen lung, prin descoperire, prin proiecte la care să se raporteze cu 

gândirea lui concretă. Învață cu plăcere noțiunile abstracte prin joc, deci învață jucându-se și se joacă 

învățând. Am remarcat cât este de sensibil, de receptiv și cât de ușor îl pot implica în activitățile mele 

în completare, prin care lucrez cu sufletul lui candid. 

Având clasă pegătitoare și fiind obligați să predăm on- line, lucrurile au fost mai complicate 

din motive lesne de înțeles: era nevoie de prezența unui adult pentru a-i ajuta să se logheze corect, să 

urmărească, să fie atenți la microfoane, să se obișnuiască și să se respecte unii pe alții în acest mediu 

virtual. În aceste condiții mi-am dat seama că pot face mai mult pentru a-i motiva și a-i implica, pentru 

a face din actul de predare acel ceva pe care să-l aștepte cu nerăbdare. Așa a apărut, pe toată durata lunii 

decembrie, o activitate de și pentru suflet, numită simbolic „Cele 5 minute de aur”. Mai exact, în fiecare 

zi, ne găseam timp pentru a discuta despre cât de puțin ne trebuie pentru a fi fericiți, ce putem face 

pentru cei de lângă noi, pentru ce ar trebui să fim recunoscători. Ne-am dat seama împreună că suntem 

foarte norocoși că avem o familie care are grijă să nu ducem lipsă de nimic, că avem frați/ surori cu care 

ne putem juca, că avem o casă unde locuim... în concluzie: că avem tot ce ne trebuie, iar pentru asta nu 

avem niciun merit... La fel cum nu au nicio vină alți copii, mai puțin norocoși, cărora un cămin cald sau 

o familie le lipsesc. În cadrul timpului acordat „vitaminizării sufletului” le-am citit câte-o povestioară, 

ale cărei învățături le-am concluzionat împreună, sau am pornit de la o întrebare/ un cuvânt cheie pe 

care le-am dezvoltat ajutată de răspunsurile lor, surprinsă plăcut atât de spontaneitatea, dar mai ales de 

maturitatea cu care văd lucrurile. Ideea minutelor de aur va avea cu siguranță o continuitate, întrucât m-

au întrebat de ele din prima zi de după vacanța de iarnă. Mă gândesc să avem perioade de o săptămână 

în care dăruim, facem complimente, îi ajutăm pe colegii noștri, perioade în care să vorbim despre 

prietenie, despre toleranță, despre cum putem deveni mai buni, prin exemple concrete; observând, 

analizând și discutând împreună toate cele întâmplate de-a lungul săptămânii.  

O faptă bună o poți face ușor, căci să fii bun nu te costă nimic...sau te costă puțin. Întotdeauna 

am considerat că un dascăl adevărat este nu doar acela care le predă copiilor impecabil, ci care învață 

împreună cu aceștia și de multe ori chiar de la ei. 

 Îmi aduc cu nostalgie aminte de o altă generație de-a mea, de pe la începutul carierei mele, 

nou-venită într-o școală foarte bună din centrul orașului. Elevii fuseseră deja repartizați la doamnele 

învățătoare, după dorința familiei, care s-a interesat din timp ce dascăl i s-ar potrivi cel mai bine 

fiecăruia din cei înscriși în viitoarea clasă întâi. Așa am ajuns să-i am în grijă pe cei care, fie nu au avut 
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vreo preferință, sau au fost înscriși prea târziu, căci, colegele mele și-au format clasele rapid. Și, cu 

toate acestea, nimic nu a fost întâmplător... am învățat foarte multe de la niște copii simpli, din familii 

modeste, unele monoparentale, altele de rromi (curați și învățați acasă să respecte dascălul). Aveam 

vreo doi nerecunoscuți de către tată în certificatele de naștere, un băiat crescut doar de bunică și doi 

frați, pe care mama naturală îi mai luase acasă din centrul de plasament doar pentru că era remunerată 

pentru asta. Regulile clasei au fost explicate, înțelese rapid și respectate aproape tot timpul fără 

probleme: toți copiii sunt prieteni, formează o familie mai mare, în care fiecare este important și 

contează la fel ca oricare altul, nimeni nu râde de nimeni, ci se ajută la nevoie. 

Și așa, în luna decembrie, ne trezim că avem de realizat vineri, la ora de abilități practice, 

ghetuța lui Moș Nicolae, în care fiecare desenează ce și-ar dori: dulciuri, jucării, etc. Toți elevii au 

așteptat nerăbdători ziua de luni pentru a povesti ce cadouri au primit. Pentru a nu face discriminare 

între ei, le-am dat ocazia să spună pe rând, dacă Moșul le-a îndeplinit dorințele sau dacă a lăsat și în 

sarcina lui Moș Crăciun o parte din cadou. Când a venit rândul celor doi frați, recent luați din centrul 

de plasament, aceștia au lăsat rușinați capul în jos, spunând că la ei Moșul nu a ajuns... În acele momente 

m-am simțit îngrozitor, pentru că nu anticipasem așa ceva, m-am gândit că trebuia să fi primit măcar o 

ciocolată. Au început discuții de tot felul: poate că stăteau prea sus, (dar un alt copil răspunse că și el 

stă la ultimul etaj), poate că nu puseseră bine ghetuțele la vedere sau scrisoarea nu fusese observată la 

timp... și atunci minunea s-a produs. O fetiță din clasă, a scos două pachețele având pe ele numele celor 

doi și a spus simplu că Moșul lăsase, probabil din greșeală, alături de cadoul ei și pe ale lor. Fiecare a 

primit câte o ciocolată, niște fructe și o jucărie de pluș. În ceea ce mă privește: am primit o lecție de 

viață, la care m-am gândit îndelung... puteam eu să fi venit de acasă cu acel ceva care să le aducă 

zâmbetul pe buze, emoția și bucuria în privire... și totuși nu a fost așa. Surpriza a fost de proporții în 

toată clasa, fiecare a mers acasă și a povestit uimit cum au ajuns cadourile fraților la adresa greșită. 

Dacă am învățat ceva din asta? Cu siguranță, da! Atât eu, cât și copiii din clasa mea, deoarece în fiecare 

zi, până la vacanță au adus câte ceva și pentru colegii lor: de la un sandviș dăruit cu drag, până la un 

stilou, o jachetă sau o pereche de bocanci în stare bună, pe care nu le mai purtau. Au fost acceptate cu 

ușurință, mai ales după ce li s-a explicat celor cadorisiți că au fost date din suflet, din drag ca într-o 

adevărată familie. Întâmplarea de la școală l-a emoționat și pe băiatul meu, mai mic cu un an decât 

școlăreii din clasa mea, care și-a făcut un obicei să cumpere de fiecare dată când îl luam la cumpărături 

și ceva pentru cei doi frățiori.  

Așadar, am învățat și încă învăț alături de copii, ce ușor poți să faci bine, pentru că sufletele lor 

inocente, pline de speranță încă mai cred că pot schimba lumea într-una mai bună, căci pentru ei, 

Dumnezeu mai dă o șansă acestei lumi. 
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VOLUNTARIATUL INCLUZIV 

Prof. Radu Camelia 

Liceul de Transporturi Auto”Traian Vuia”, Galați  

 

 Educația incluzivă își are originile în Declarația Universală a Drepturilor Omului ( ONU, 1948), 

care recunoaște că toate ființele umane se nasc libere și egale în demnitate și drepturi. Această declarație 

induce ideea că incluziunea este acceptarea tuturor oamenilor, independent de diferențele dintre ei. 

 Voluntariatul incluziv reprezintă accesibilizarea voluntariatului pentru toți. Volunteer Canada 

precizează că, atunci când sunt implicate persoanele din grupuri vulnerabile ca voluntari, se presupune 

deseori că doresc să se implice în cauzele „lor”, de exemplu, e posibil să se presupună că o persoană 

cu deficiență hipoacuzică ar dori să devină voluntar într-o organizație care deservește comunitatea 

hipoacuzicilor.  

 Brendtro and Brokenleg (1990), lucrând cu tinerii în situații de risc, au dezvoltat un model 

cu elementele necesare incluziunii sociale. Pentru acest tip de lucru, au inventat ceea ce se numește 

Cercul Curajului. Este un model în care incluziunea socială este construită pe o balanță a patru 

elemente-cheie: apartenența, priceperea, independența și generozitatea.  

 Sentimentul de apartenență înseamnă o conexiune sănătoasă și semnificativă cu alte persoane, 

inclusiv rudele apropiate, prietenii, dar și persoanele din comunitate. Priceperea se referă la dezvoltarea 

abilităților, creativității și talentelor care permit participarea completă în societate.  

 Independența înseamnă încredere, leadership și stimă de sine sănătoasă. Generozitatea 

semnifică puterea experimentată de persoane când simt că au ceva de oferit și cu care să contribuie, 

ceva valoros pentru cei din jur.  

 Acest model arată că excluziunea/incluziunea socială nu este o stare permanentă, și se poate 

modifica în timp. Sugerează că voluntariatul poate transforma excluziunea socială în incluziune, 

în timp, ajutând la dezvoltarea și optimizarea tuturor elementelor esențiale - apartenența (conexiuni, 

interacțiune socială), profesionalismul (talente, competențe), încrederea (încredere în sine, stimă 

de sine, mândrie) și generozitate (împuternicire, sentimentul utilității). 

 Dezvoltarea oportunităților de voluntariat incluziv nu se referă doar la provocări și bariere, 

dedicarea și munca grea investite în asta se vor dovedi benefice în feluri care sunt uneori dificil de 

prevăzut, la început. Totuși, există beneficii clare ale implicării voluntarilor vulnerabili:  

➢ Dezvoltarea competențelor noi ale personalului, altor voluntari și coordonatori implicați în 

proces; 

➢  Adoptarea unei atitudini mai deschise față de voluntarii din grupuri vulnerabile; 

➢  Creșterea motivației voluntarilor, datorită unei atitudini deschise și incluzive promovate în 

organizație ; 

➢  Creșterea calității serviciilor prin implicarea voluntarilor care au fost inițial beneficiari și au o 

înțelegere mai bună a provocărilor cu care se confruntă persoanele din grupuri vulnerabile. 

 Deși mulți oameni definesc voluntariatul, peiorativ,  spunând că aceasta reprezintă muncă 

neplătită a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. Prin voluntariat investim întâi în 

propria persoană și apoi în ceilalți, respectiv lumea în mijlocul căreia trăim. 

  În lume sunt milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre 

noi poate deveni un voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește 

resursele materiale.  
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 Putem să dăruim deopotrivă lucruri material dar și timp din timpul nostru, atunci când de 

exemplu ne dorim să petrecem timp cu personae care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite 

anterior de noi.  

 Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii,oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntar și în perioada copilăriei,adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. În 

concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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ROLUL NOILOR TEHNOLOGII ÎN EDUCAȚIE 

 

Adriana Ciobotar 

 Colegiul Tehnic “Gheorghe Asachi” Oneşti 

 

Sunt aproximativ 20 ani de când computerul a pătruns în învăţământ. Dacă la început el era 

gândit ca un instrument de lucru pentru aşa numitele laboratoare de informatică, unde aveau acces 

elevii care se pregăteau în acest domeniu, ultimii ani au adus o adevărată revoluţie conceptuală în 

educaţie, computerul devenind un mediu pentru învăţare în general, pentru toate disciplinele din 

programă. Trecerea de la utilizatori - specialişti în informatică la utilizatori, aşa cum este gândit azi 

termenul, s-a făcut, paradoxal în joacă... Nu a fost o glumă însă, piaţa jocurilor pe computer fiind unul 

dintre principalele motoare de evoluţie spre interfeţe prietenoase, uşor de utilizat, spaţii guvernate de 

legi din ce în ce mai complexe, care au dobândit statut de realitate pentru milioane de utilizatori. Apoi 

sau poate în acelaşi timp, Internetul a explodat transformându-se într-o reţea globală. Windows-ul 

trebuia să ţină pasul. Acest program devine principala platformă individuală de lucru, folosită pe scară 

largă, în care instrucţiunile sunt invizibile sub interfaţa pe care utilizatorul dialoghează cu computerul 

în timp real şi în limbajul de toate zilele. 

Schimbarea era deja la orizont: câteva zeci de milioane de utilizatori cu vârste între 3 şi 20 de 

ani, un mediu cunoscut şi bine stăpânit, abilităţi speciale, interfeţe prietenoase din ce în ce mai 

performante în ceea ce priveşte uşurinţa în exploatare, devin premise ale transformării computerului în 

instrument de educare. Odată cu conştientizarea faptului că un asemenea avantaj poate fi folosit în 

favoarea învăţământului s-a pus problema de a redefini un mediu, pe care majoritatea elevilor îl cunosc 

deja şi în care se simt la largul lor, într-un spaţiu de studiu, problemă complexă care cerea un răspuns 

multidisciplinar. Extraordinara dezvoltare a tehnologiilor multimedia contribuie şi ea, facilitând apariţia 

unui domeniu nou, softul educaţional, o foarte interesanta legătură între programare informatică, 

psihopedagogie şi diverse materii din curricula, care astăzi depăşeşte timpul experimentelor fiind pe 

cale să devină un domeniu cu drepturi depline şi viitor sigur în oferta educaţională a acestui început de 

mileniu. 

Teoreticienii anilor 70 anticipaseră corect, computerul poate fi folosit pentru educare / instruire 

/ învăţare. Teoriile care păreau aproape fanteziste astăzi devin realitate, realitate care descoperă teorii 

vechi, care par special gândite pentru fundamentarea unui domeniu nou apărut. 

De aici intră în joc, un joc serios de data asta, un grup insolit, format din buni pedagogi, 

specializaţi în probleme de psihopedagogie, profesori de diverse discipline dar şi informaticieni capabili 

să transforme în softuri temele educaţionale pe care ceilalţi le gândesc atât din perspectivă materiilor 

de studiu dar şi de strategie didactică. 

Dinamica noilor metode de învăţare este fundamental alta, elevul este învăţat cum să înveţe 

adaptând mijloacele propuse la propriile capacităţi şi abilităţi, este deprins mai degrabă să caute 

informaţia, folosind algoritmi precişi, decât să o reţină fără discernământ. 

Întrebarea pe care probabil mulţi dintre noi o pun în acest context fiind dacă într-adevăr este 

nevoie de aceste schimbări majore, structurale, care pot genera probleme de adaptare unor categorii de 

profesori sau elevi. 

Răspunsul este dat de chiar societatea spre care ne îndreptăm. Societatea informaţională nu mai 

este o previziune de viitor ci o stare de fapt a prezentului, rămâne la latitudinea fiecăruia cât de repede 

va şti să facă parte cu adevărat din ea şi aceasta nu numai ca o cerinţă exterioară, impusă, ci ca o 

necesitate individuală de armonizare. 

Sarcina educaţiei şi formării bazate pe noile tehnologii ale informaţiei şi comunicării nu este de 

a demonstra că are rezultate imediate într-o întrecere cu alte tipuri de sisteme educaţionale, ci de a 
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substitui o parte din structurile actuale cu un nou, spectru de performanţe superior, în întâmpinarea 

schimbărilor inerente ce au loc în cultura şi civilizaţie. 

Cu certitudinea că tehnologiile informaţiei şi comunicării vor deveni instrumente de utilitate 

universală, este necesar să se dezvolte în acest sens un nou mod de gândire şi comportament care va 

permite cadrelor didactice să facă fată oricărei noi cerinţe. Fiecare profesor va trebui sa capete o 

formaţie de bază în domeniul TIC. 

Un sistem de eLearning (de formare la distanţă sau educaţie virtuală) constă într-o experienţă 

planificată de predare-învăţare, organizată de o instituţie ce furnizează mediat materiale într-o ordine 

secvenţială şi logică pentru a fi asimilate de studenţi în manieră proprie, fără a constrânge agenţii 

activităţii la coprezenţă sau sincronicitate. Medierea se realizează prin modalităţi diverse, de la material 

pe discheta sau CD (eventual prin corespondenţă), la tehnologii de transmitere a conţinuturilor prin 

Internet. 

 
Tehnologiile informaţionale şi de comunicaţie sunt acum mai accesibile tinerilor decât oricând, 

în special acasă, unde accesul la calculatoare şi Internet continua sa crească. În mod special, alte 

tehnologii cu potenţial educaţional (cum ar fi televiziunea digitala interactiva sau din ce in ce mai 

sofisticatele instrumente de jocuri) devin lucruri comune în viata tinerilor Tehnologiile însele evoluează 

de asemenea pentru a pune la dispoziţie o funcţionalitate crescânda şi o mare probabilitate, în timp ce 

aplicaţiile software devin din ce în ce mai inteligente şi receptive pentru cel care le utilizează. Luate 

împreună, aceste activităţi vor pune la dispoziţie noi oportunităţi pentru elevi de a-şi personaliza accesul 

la resursele de învăţare digitala în şcoala şi în afara ei, devenind mult mai importanta posibilitatea de a 

aduce una lângă alta aceste experienţe de învăţare. TIC este din ce în ce mai importantă pentru şcoala 

generala, pentru elevii ale căror studii pot include elemente vocaţionale şi pentru elevii cu nevoi speciale 

sau handicap medical, care îi împiedică să urmeze o clasă obişnuită. 

Într-adevăr, recunoaşterea de către scoli a calităţilor şi cunoştinţelor dobândite în afara clasei 

va fi un factor important în asigurarea faptului ca elevii vor fi în continuare motivaţi sa înveţe. De 

exemplu, o experienţa bogată şi intensă a tehnologiei de acasă este de aşteptat sa conducă mulţi elevi 

spre scoli cu o mare varietate de calităţi TIC. Pentru a preveni asemenea elevi de a deveni frustraţi şi 

afectaţi, aceste capacitaţi vor fi nevoite sa fie recunoscute şi dezvăluite în diferite programe de studiu. 

Calculatorul oferă posibilităţi reale de individualizare a instruirii. El nu este doar un mijloc de 

transmitere a informaţiei ci poate oferi programe de învăţare adaptate conduitei şi cunoştinţelor elevului. 

Conceptul de asistarea procesului de învăţământ cu calculatorul include: 

➢ predarea unor lecţii de comunicare de noi cunoştinţe; 

➢ aplicarea, consolidarea, sistematizarea noilor cunoştinţe; 

➢ verificarea automată a unei lecţii sau a unui grup de lecţii; 

➢ verificarea automată a unei discipline şcolare sau a unei anumite programe şcolare. 

Utilizarea calculatorului în procesul de învăţământ devine din ce în ce mai importantă 

(chiar indispensabilă) deoarece: 
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➢ are loc o informatizare a societăţii; 

➢ mediile de instruire bazate pe informatică oferă un puternic potenţial educativ. 

Prezentăm câteva direcţii în care acomodarea încă din şcoală cu tehnica de calcul influenţează 

formarea intelectuală a elevilor. 

➢ Stimularea interesului faţă de nou. Deschiderea pe care o oferă tehnica de calcul în imaginea 

softului educaţional elimină riscul ca subiectul să se plictisească sau ca activitatea să intre în 

rutină. 

➢ Stimularea imaginaţiei. Până la deprinderea primelor noţiuni de programare de obicei copiii 

iau contact cu lumea calculatoarelor prin intermediul jocurilor. Varietatea subiectelor 

abordate de acestea stimulează imaginaţia celor care le utilizează, cu atât mai mult cu cât 

aceste programe sunt special concepute astfel încât să dezvolte fantezia, inventivitatea, 

rapiditatea luării deciziilor, reflexele. Pe măsură ce subiecţii încep să scrie propriile programe 

se produce acea creştere a gradului de maturizare intelectuală proprie situaţiei în care cel ce 

învaţă este implicat direct în actul învăţării, devenind din obiect, subiect al învăţării. 

➢ Dezvoltarea unei gândiri logice. Descompunerea unei probleme în etape organizate secvenţial, 

organizarea logică a raţionamentului, reprezintă demersuri cognitive de pe urma cărora 

gândirea subiecţilor câştigă în profunzime şi rapiditate, pregătind astfel terenul viitoarelor 

elaborări mentale cu un înalt grad de rafinare. Calculatorului trebuie să i se ofere problemele 

descompuse la nivel de instrucţiuni ce vor fi executate secvenţial. A şti ce să ceri sistemului de 

calcul impune o astfel de ordonare superioară a gândirii, fapt ce are drept consecinţă creşterea 

capacităţii subiectului de a formula întrebări şi de a clasifica nivelurile de subprobleme ale unei 

probleme date, de a o rezolva mai repede şi de a expune mult mai clar celor din jur rezultatele 

obţinute. 

➢ Pot fi simulate pe ecran fenomene şi procese, care altfel pentru şcoli ar fi experienţe greu 

accesibile (cost ridicat, periculozitate, îndepărtarea în timp şi spaţiu etc.). 

➢ Se poate optimiza randamentul predării, prin prezentarea cu ajutorul ecranului a unei largi 

varietăţi de exemple sau modele asociate unei secvenţe de lecţie. Aceasta conduce la stimularea 

inventivităţii şi aplicativităţii, a spiritului participativ şi anticipativ ale celui care învaţă. 

➢ Formarea intelectuală a tinerei generaţii se va face în spiritul autoeducaţiei. 

➢ Elevul învaţă în ritm propriu fără emoţii şi perturbări ale comportamentului determinate de 

factorii de mediu. 

➢ Aprecierea obiectivă a rezultatelor şi progreselor obţinute. 

Printre activităţile şcolare care pot fi realizate cu ajutorul calculatorului enumerăm: 

➢ realizarea sau procesarea unui document scris cu un editor de texte; 

➢ prezentarea informaţiei sub formă grafică (tabele, scheme), sau chiar realizarea unor desene, 

creaţii artistice etc. 

➢ realizarea unor calcule numerice, mai mult sau mai puţin complicate, în scopul formării 

➢ deprinderilor de calcul sau al eliberării de etapa calculatorie în rezolvarea unor probleme, 

➢ prelucrarea unor date; 

➢ realizarea şi utilizarea unor bănci de date adică stocarea de informaţii dintr-un domeniu 

➢ oarecare într-o modalitate care să permită ulterior regăsirea informaţiilor după anumite 

➢ criterii; 

➢ învăţarea unui limbaj de programare; 

➢ realizarea unor laboratoare asistate de calculator (fizică, biologie, chimie). 

Se disting două moduri în care calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului: 

➢ direct : când computerul îndeplineşte principala sarcină a profesorului, adică predarea; 

Intervenţia directă a computerului se poate face printr-un soft educaţional şi constă în 
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utilizarea computerului pentru controlul şi planificarea instruirii de intervenţie a computerului în 

instruire. 

➢ indirect : computerul funcţionează ca manager al instruirii. 

Intervenţia indirectă constă în utilizarea computerului pentru controlul ţi planificarea instruirii în care 

calculatorul preia o parte din sarcinile profesorului. 

Softul educaţional rezultă dintr-un laborios proces de proiectare care are trei mari etape: 

1. stabilirea temei 

2. proiectare pedagogică 

3. realizare informatică 

Stabilirea temei trebuie să răspundă la o întrebare esenţială: suportul informatic aduce un plus 

de calitate transmiterii/receptării informaţiei? Cu alte cuvinte este informaţia oferită mai uşor 

asimilabilă sau mai trainică ? 

Astfel distingem : 

➢ softul interactiv de învăţare are înglobată o strategie care permite controlul permanent 

➢ soft de simulare 

➢ soft de investigare - elevului nu i se prezintă informaţiile deja structurate (calea de parcurs) ci 

este un mediu de unde elevul poate să îşi extragă singur informaţiile 

➢ soft tematic, de prezentare, abordează subiecte/teme din diverse domenii arii curriculare din 

programa şcolară, propunându-şi oferirea unor oportunităţi de lărgire a orizontului cunoaşterii 

în diverse domenii 

➢ soft de testare/evaluare 

➢ softuri utilitare sunt instrumente dicţionare, tabele, editoare 

➢ jocuri educative în care sub forma unui joc se atinge un scop didactic 

➢ soft de administrare şi management educaţional este un produs de suport al activităţilor 

şcolare sau de instruire în general. 

Profesorul care are la dispoziţie o platforma de învăţare îşi alege momente de lecţie pe teme din 

programă, dar poate, la rândul lui, să îşi creeze fragmente în funcţie de feedbackul primit de la un anume 

grup de elevi sau în funcţie de strategia pe care şi-o propune. Marele avantaj este posibilitatea de a primi 

feedback de la toţi elevii clasei, care pot lucra independent, pe nivele de pregătire sau pe clase de 

abilităţi, actul educaţional poate fi modelat direct pe grupul cu care se lucrează, flexibilitatea şi 

adaptabilitatea conţinuturilor educaţionale fiind condiţii ale îmbunătăţirii rezultatelor învăţării. 
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„Modalităţi inovatoare în structurarea conţinuturilor” 

 

          Prof. psihopedagogie specială. Stănică Iolanda- Cristina 

                                                                                     Centrul de Pedagogie Curativă Simeria 

  

  Curriculum-ul  include ansamblul valorilor din câmpul de influenţă educaţională sub forma 

unor corpuri organizate de informaţii, date factuale, situaţii problemă, noţiuni, principii, modele de 

acţiune şi gândire, care sunt selecţionate, organizate în raport cu anumite norme pedagogice. 

Perspectiva curriculară asupra procesului instructiv-educativ propune termenul de conţinut 

curricular, definit ca ″sistem de valori selecţionate din cunoaşterea savantă, din practicile sociale şi din 

cultura şcolară, acumulate de societate până la un moment de referinţă, şi care sunt transpuse didactic 

în termeni de cunoştinţe, capacităţi şi atitudini integrate în sistemul curriculumului 

preşcolar/şcolar/universitar/postuniversitar″ (Carmen Creţu). 

Stabilirea conţinutului presupune răspunsul la trei întrebări: 

1. Ce informaţii vor fi selectate din cultura socială? (în ce cantitate şi ce calitate vor 

avea aceste informaţii?) Răspunsul indică gradul în care cultura socială devine cultură şcolară. 

2.  Cum vor fi organizate aceste informaţii? 

3. Când vor fi proiectate din punct de vedere temporal şi psihologic să fie transmise 

aceste informaţii? 

Raportul între cultura socială şi cultura şcolară este dat de patru tipuri de informaţii: informaţia 

socială, informaţia utilă, informaţia programată (pragmatică) şi informaţia asimilată. Prin raportul între 

informaţia socială/informaţia utilă ne dăm seama de corespondenţa între nivelul de dezvoltare al 

culturii, ştiinţei, tehnologiei, artei, şi dezvoltarea învăţământului (gradul de modernizare al 

învăţământului). 

Raportul între informaţia utilă/informaţia pragmatică semnifică gradul de integrare al 

informaţiilor utile în documentele şcolare.  Prin raportul între informaţia pragmatică/informaţia 

asimilată ne dăm seama de eficienţa procesului de învăţământ;  

Explozia informaţională şi uzura morală rapidă a informaţiilor, pe de o parte, şi limitele umane 

de receptare şi prelucrare a cestor informaţii, au determinat schimbări importante în învăţământ. Unele 

dintre soluţiile găsite la această problemă sunt: creşterea duratei învăţământului obligatoriu, 

diversificarea instituţiilor după învăţământul obligatoriu, revederea planurilor de învăţământ şi a 

programelor şcolare, regândirea criteriilor de organizarea a conţinuturilor (interdisciplinar..), 

accentuarea caracterului formativ al învăţării, utilizarea metodelor activ-participative, crearea unui 

sistem coerent de educaţie permanentă. 

Un alt raport semnificativ în orientarea procesului de învăţământ contemporan îl constituie cel 

între cultura generală şi cultura profesională. Cultura generală constituie conţinutul educaţiei generale, 

realizabil prin programe comune de studii şi discipline obligatorii sau prin cursuri opţionale şi 

facultative (educaţia diferenţiată). Cultura profesională se dobândeşte prin educaţia vocaţională, prin 

cursuri şi practică de specialitate obligatorii şi prin cursuri opţionale sau facultative.  

             Modalităţi inovatoare în structurarea conţinuturilor 

Monodisciplinaritatea este o modalitate de abordare a realităţii şi de organizare a conţinuturilor 

pe discipline predate relativ independent una de cealaltă. Avantajul acestei abordări îl constituie faptul 

că elevul are un traseu de învăţare care-I poate garanta atingerea unor performanţe, în special la nivelul 

cunoştinţelor şi al competenţelor cognitive. Dezavantajul major este hiperspecializarea (specializare 

limitată) şi lipsa unei perspective de ansamblu asupra realităţii. 

Multidisciplinaritatea presupune existenţa unor transferuri disciplinare care se realizează în 

special prin juxtapunerea unor cunoştinţe, informaţii sau metode din mai multe domenii, în scopul 
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evidenţierii caracteristicilor comune ale acestora. Riscul principal al acestei abordări constă în 

supraîncărcarea programelor şi a manualelor şcolare şi volumul mare de informaţii redundante. 

Pluridisciplinaritatea constă într-o abordare complexă (din mai multe perspective) a unei 

problematici, teme sau situaţii, în scopul evidenţierii relaţiilor multiple existente între diverse realităţi. 

Această abordare conduce către enciclopedism şi nu este recomandabilă pentru nivelurile care cer o 

specializare înaltă. 

Transdisciplinaritatea presupune întrepătrunderea mai multor domenii şi coordonarea 

cercetărilor astfel încât să conducă la descoperirea unui alt spaţiu de cercetare. În învăţarea şcolară, 

abordarea transdisciplinară porneşte de la o temă, dar scopul ei este dincolo de informaţie şi de subiect, 

forma de organizare a conţinuturilor fiind axată pe nevoile şi interesele elevului (pe comunicare, decizie, 

creaţie, inovaţie). 

Interdisciplinaritatea, reprezintă o abordare globală, complexă a unui fenomen, abordare care 

implică transferuri de cunoştinţe, concepte, metode de abordare astfel încât ceea ce rezultă să poată fi 

contextualizat şi aplicabil în situaţii de viaţă reală. 

 Organizarea interdisciplinară a conţinuturilor constituie o dominantă a politicilor 

educaţionale, fiind o caracteristică a epocii noastre. Concret, se pot delimita câteva tipuri de demersuri 

interdisciplinare (C. Creţu): 

• interdisciplinaritate ca transfer din domenii învecinate (ex. psihologie şi pedagogie; 

istorie şi geografie; biologie, chimie şi fizică); 

• interdisciplinaritate prin problematica abordată (teme cum ar fi Omul, Cunoaşterea, 

Creaţia); 

• interdisciplinaritate ca transfer de metode de cunoaştere sau de cercetare (ex. metoda 

analizei statistice a datelor, metode analizei istorice); 

• interdisciplinaritatea ca transfer de concepte (valorificarea semnificaţiilor şi valenţelor 

unui concept în domenii diferite de cunoaştere). 

Organizarea modulară a conţinuturilor a apărut ca răspuns la nevoia de perfecţionare, formare 

sau reorientare profesională. Proiectarea conţinuturilor în moduli didactici ia forma unor ″seturi de 

cunoştinţe, situaţii didactice, activităţi, mijloace materiale″ (D`Hainaut) ce pot fi parcurse de subiect 

independent de restul sistemului din care face parte. Modulul se poate întinde, ca durată, de la câteva 

ore, la câteva luni, este adaptat cerinţelor şi ritmului de studiu al cursantului. Eficienţa aceste organizări 

este deosebită din perspectiva educaţiei permanente deoarece promovează demersurile educative de tip 

integrat şi interdisciplinar. 

Abordarea integrată a disciplinelor presupune organizarea interdisciplinară nu numai a 

conţinuturilor, ci a întregii experienţe de predare-învăţare (transmiterea şi asimilarea lui). 

Modalităţile concrete de integrare a disciplinelor ar putea fi (C. Creţu): 

• integrarea în jurul unui pol ştiinţific, practic, personal sau social; 

• integrarea în jurul unei singure discipline; 

• integrarea în jurul unor activităţi fundamentale (creaţie, construcţie, cercetare)  

• integrarea printr-un ansamblu flexibil de lecţii, fiecare dintre ele fiind concepută printr-

o schemă integrativă de tipul: noţiunile esenţiale ale domeniului, metodele de cercetare specifice, 

fenomene implicate, variante de optimizare sau de soluţionare. 

Alături de modalităţile de organizare a conţinuturilor prezentate aici pot sta şi alte demersuri 

inovative şi eficiente cum sunt: organizarea din perspectiva informatizării învăţământului, organizarea 

diferenţiată şi personalizată, organizarea conţinuturilor pentru educaţia la distanţă, organizarea 

conţinuturilor învăţământului alternativ etc. 

              Proiectarea curriculară după curba lui Gauss reprezintă modelul dominant în majoritatea 

sistemelor de învăţământ. Se bazează pe teoria distribuţiei naturale sau a hazardului elaborată de Gauss 
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la începutul secolului al XX-lea, potrivit căreia caracteristicile psihocomportamentale ale indivizilor 

dintr-o populaţie dată se repartizează simetric în jurul unei valori centrale. Spre exemplu, dintre elevii 

unei clase 70% ar obţine performanţe de nivel mediu, 13% s-ar situa de partea imediat descendentă a 

curbei, iar 13% s-ar regăsi pe partea opusă curbei. La extremităţi ar fi  reprezentaţi câte 2% dintre elevi 

cu cele mai slabe şi, respectiv, cele mai bune rezultate. 

 O asemenea concepţie, aplicată în proiectarea curriculară, se bazează pe acceptarea  faptului că 

elevii sunt foarte diferiţi din punctul de vedere al potenţialului de performanţă şcolară. Chiar dacă se 

admite evoluţia /involuţia individuală, în raport cu distribuţia gausseană, pe ansamblu se profilează 

convingerea că în orice şcoală /clasă, elevii se vor grupa în aceste categorii de performanţă.. 

Consecinţele acestei viziuni asupra educatorilor practicieni sunt însemnate: 

• educatorii se vor raporta la nivelul mediu al potenţialului performanţial al clasei, forţând o 

apropiere faţă de valoarea medie şi a elevilor din segmentele cu tendinţă către extremităţi. 

• potrivit „efectului pygmalion” (demonstrat experimental de R. Rosenthal şi L. Iacobson) 

aşteptările cadrelor didactice faţă de distribuţia performanţelor şcolare ale elevilor tind să se realizeze 

în practică, sau sunt reproduse de elevii înşişi în performanţele şcolare obţinute. 

 Atenţionând asupra riscului de realizare a „mitului periculos al curbei lui Gauss”, G. de 

Landsheere, (1975) subliniază că eşecul şcolar nu este un semnal şi o consecinţă directă a incapacităţii 

aptitudinale a elevului, ci este legat semnificativ de strategiile didactice aplicate de educator . 

 Teoria învăţării depline cunoscută şi sub numele de „pedagogia eficacităţii generale în 

învăţare” a fost folosită în unele şcoli ca strategie de proiectare a curriculum-ului, urmărindu-se 

reducerea diferenţelor dintre rezultatele şcolare ale elevilor. 

Primită cu entuziasm, calificată ca fiind modernă, nonconvenţională, teoria învăţării depline s-

a dovedit în practică a nu fi panaceu universal. În condiţiile neaprofundării modelelor teoretice care au 

generat-o şi aplicării ei eronate – remarcă Creţu C., această strategie s-a redus uneori la o metodă de 

învăţare în clasă cu ajutorul manualului sau a servit drept fundamentare pedagogică pentru politici 

educaţionale opuse spiritului teoriei originare, politici de uniformizare a valorilor individuale şi de 

promovare şcolară în masă, fără satisfacerea standardelor minime de performanţă. 

 Deşi aplicarea în practică a compromis în bună măsură „învăţarea deplină” (cel puţin în ţara 

noastră), ea reprezintă, în ipostaza sa teoretică, o generoasă sursă de inspiraţie pentru proiectarea unui 

curriculum personalizat şi diferenţiat (4. p. 161). 

 Teoria „învăţării depline” este formulată, în esenţă încă de Comenius, Herbart şi Pestalozzi, 

fiind regândită în secolul XX de pedagogii americani J.B. Carroll, B.S. Bloom ş.a. 

 Problematica „învăţării depline” s-a conturat în contextul dezbaterilor privind compensarea 

inegalităţii iniţiale a copiilor proveniţi din medii foarte diferite, urmărindu-se  asigurarea unor şanse 

egale de reuşită printr-un demers didactic individualizat. În esenţă, învăţarea deplină susţine că 

majoritatea ele-vilor pot să-şi valorifice la un nivel înalt capacitatea de învăţare, dacă instruirea lor se 

desfăşoară adaptat şi sistematic, dacă ei sunt ajutaţi când şi acolo unde au dificultăţi, dacă li se dă 

suficient timp pentru învăţarea deplină şi dacă există un criteriu limpede pentru definirea acesteia” (B.S. 

Bloom,, 1976, în I. Stanciu, 1999, p. 107). 

 În studiul publicat în 1963, J.B. Carroll a descris cele cinci variabile care stau la baza modelului 

învăţării depline: 

a) Aptitudinea de învăţare a unei sarcini. Aceasta se exprimă prin timpul necesar pentru 

realizarea unei sarcini în condiţii optime de instruire. Aptitudinea de învăţare a unei sarcini variază în 

cadrul unui grup şcolar, depinzând – la rândul ei – de învăţarea anterioară şi de  trăsăturile caracteristice 

ale elevului. 

b) Capaciatea de a înţelege procesul de instruire. Ea interacţionează în mod deosebit cu 

metoda de instruire şi poate fi măsurată ca o combinaţie între inteligenţa generală şi capacitatea verbală. 
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În acest sens într-un alt studiu din 1971, B.S. Bloom ş.a.  au subliniat ca principale alternative de care 

dispune profesorul pentru a valorifica şi stimula capacitatea de integrare a elevilor:studiul în grupe mici; 

ajutorul tutorial; manualele; caietele de lucru; unităţile de instruire programată; mijloacele audiovizuale 

şi jocurile didactice. Se pot re-comanda elevilor dintr-o clasă mai multe manuale, în funcţie de 

capacitatea lor de a înţelege. Caietele de lucru sunt utile pentru elevii care nu pot sesiza ideile din manual 

sau au nevoie de mai multe exerciţii. 

c) Timpul folosit efectiv de elev în învăţarea unei sarcini (denumită şi „perseverenţa învăţării 

până la nivelul cerut”). 

d) Timpul care i se acordă elevului pentru învăţarea unei sarcini (sau ocazia de învăţare). 

De regulă, şcoala oferă elevilor aceeaşi cantitate de timp pentru însuşirea sau rezolvarea unei sarcini, 

ceea ce va conduce la o în-văţare incompletă. Teoreticienii învăţării depline au insistat asupra dreptului 

fiecărui elev de a progresa într-un ritm propriu. 

e) Calitatea instruirii este definită ca „măsura în care prezentarea, ex-plicarea şi ordonarea 

elementelor componente ale sarcinii de învăţat se apropie de condiţiile optime necesare unui anumit 

elev dat”. 

 Plecând de la modelul lui J.B. Carroll (1963), B.S. Bloom a ajuns la concluzia că, dacă elevii 

sunt normal distribuiţi din punctul de vedere al apti-tudinii de învăţare, dar calitatea instruirii şi timpul 

afectat învăţării sunt adaptate fiecărui elev, atunci până la  90/95% dintre elevi îşi vor însuşi pe de-plin 

materia. Dacă instruirea se desfăşoară în condiţii obişnuite, rezultatele obţinute în urma evaluării se 

înscriu pe o curbă de distribuţie normală (curba lui Gauss). 

f) O caracteristică importantă a învăţării depline o constituie promovarea cu precădere a 

evaluării de tip formativ (după 2-3 săptămâni), urmată de acordarea unui sprijin individualizat. 

Conexiunea inversă permite nu numai depistarea erorilor în învăţare, dar sunt şanse ca instruirea să 

devină autocorectivă, „ astfel încât erorile  de învăţare făcute la un moment dat pot fi corectate înainte 

de a cumula erorile de învăţare ulterioare” (V. Bunescu, 1995). Se pune astfel în evidenţă 

interdependenţa dintre predare, învăţare şi evaluare. 
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Şi la grădiniţă pot să fac o faptă bună 

 

Iszlai Réka 

Şcoala Gimnazială „Dacia” 

Grădiniţa cu Program Prelungit Nr.10 Tg-Mureş 

 

  “Fără îndoială că un grup mic dar dedicat şi gânditor de cetăţeni poate schimba lumea; de 

fapt, este  singurul  lucru care a schimbat lumea până acum.” (Margaret Mead)  “O civilizaţie 

înfloreşte atunci când oamenii plantează copaci în umbra cărora nu vor sta niciodată.” (proverb grec) 

“Munca în folosul altora este ceea ce plăteşti pentru locul tău pe pământ.” (Mohammed Ali) 

Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de 

multe ori aceasta  nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de 

abilităţi şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic 

şi responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe 

aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură 

directă cu ele. 

Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu 

interacţionăm în mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi 

toleranţei. Probabil că mulţi dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt 

uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de 

voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care 

această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care până 

atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor probleme. 

Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi 

să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am 

devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre.  Nu puţine 

sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să acceptăm 

pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba şi, 

mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că orice om 

poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi 

de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. O curte a şcolii năpădită de 

tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un loc sigur pentru copii, cu spaţiu de joacă şi 

teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi mobilizarea unor resurse de care comunitatea 

dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am înţeles astfel 

că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, că este nevoie 

de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să aşteptăm totul de 

la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la acţiune. 

În activitatea de voluntariat cunoaştem oameni diverşi, din alte categorii sociale decât cele 

cu care interacţionăm în mod curent, devenim membri ai unor grupuri sociale diferite, care nu sunt în 

mod necesar intersectate, devenind un punct de legătură într-o multitudine de reţele interconectate care 

ne influenţează şi pe care le influenţăm, în cadrul cărora dezvoltăm relaţii bazate pe încredere reciprocă 

şi împreună cu care devenim parte a unei acţiuni colective – activitatea de voluntariat – care duce la 

atingerea unui beneficiu comun, respectiv rezultatul acţiunii de voluntariat pe de o parte, şi valoarea 

dobândită de fiecare dintre cei implicaţi la nivel individual, pe de altă parte. Existenţa şi densitatea 

capitalului social sunt unul dintre factorii de succes în dezvoltarea comunităţilor, iar voluntariatul este 

un excelent instrument de dezvoltare a capitalului social în orice tip de comunitate. 
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 Voluntariatul este o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea 

de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii 

generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie 

că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le 

translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a 

învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere 

a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea 

fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul 

a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor 

meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori 

îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin 

implicarea în activităţi de voluntariat.  

Neţinând seama de tipul de voluntariat pentru care se optează, acesta rămâne o acţiune 

complexă ce reprezintă investiţie în propria persoană. Copilul, indiferent de vârstă, reuşind să ajute pe 

alţii, protejând mediul în care trăieşte, promovând valorile, în acelaşi timp se ajută şi pe sine, 

dezvoltându-se frumos. Dacă tinerii au experienţe pozitive în calitate de voluntari, şansele ca ei să 

desfăşoare acest tip de activităţi în întreaga lor existenţă sunt mari. În acest mod, ei vor încuraja alţi 

tineri să devină voluntari la rândul lor, deci să acţioneze întru realizarea şi desăvârşirea binelui comun. 

Voluntariatul este o activitate ce poate dezvolta armonios personalitatea unui elev care învaţă 

să fie bun fără a aştepta vreo recompensă materială. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i se 

oferă de fapt şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi 

voluntar fiind numeroase. voluntariat, dezvoltă, personalitatea, altruism. 

Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în ţara noastră. Există o tendinţă crescândă din 

partea tinerilor de a se implica în activităţi de voluntariat care îi provoacă să se implice activ în societate. 

Altruismul este şi trebuie să fie trăsătura principală a voluntarului, dorinţa de a sprijini pe cei din jur, 

de a se implica în problemele comunităţii fiind motivaţia unui tânăr de a deveni preocupat a ajuta fără 

recompense materiale. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni 

depind de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o 

calitate pe care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de 

circumstanţele în care se găseşte. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În 

acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar 

la un centru de educație pentru copii orfani în urma realizării unui parteneriat între grădiniţa unde 

activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu preşcolarii voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am 

participat împreună cu un grup de preşcolari şi părinţii lor entuziaști din grădiniţa, din grupa noastră, 

care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii orfani ,de la o asociaţie.  Cu toate că la început 

voluntarii au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat un  

punct de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând 

împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. 

La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră 

directă, astfel că acești copii orfani  s-au bucurat de prezența noastră, iar preşcolarii şi părinţii voluntari 

au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp 

învățând și experimentând lucruri noi. 
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Solidaritatea ar trebui să fie o constantă a vieţii omului. Astfel, iniţiativele voluntare de 

sprijinire a persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, 

de a face bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând înţelegere faţă de cei aflaţi în neputinţă. 
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CE ÎNSEAMNĂ SĂ FI VOLUNTAR? 

                                                                                 Croitoru Alina 

                           Liceul Tehnologic Brătianu,Drăgășani.jud.Vilcea 

MOTTO: 

       “Voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care reflectă compasiune, grijă nemasurată, 

răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune.” (Erma Bombeck ) 

       În ciuda a ceea ce cred multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. Din contră, 

beneficiile pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de a îți face prieteni noi, 

de a ajuta la corectarea unor probleme sociale, și de a te dezvolta ca individ. 

         Ce este voluntariatul? 

        Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai 

bun dar investești și în tine, deoarece atunci când ești voluntar acumulezi 

o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei din jurul tău, dar 

şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de 

oameni care au nevoie de ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la 

educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau nu au ce mânca. Resursele 

autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din 

punct de vedere financiar cât și în ceea ce privește personalul. Și aici 

intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac o anumită activitate pentru că așa 

își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani.      Voluntarii sunt 

indispensabili într-o organizație neguvernamentală. Voluntarii contribuie 

la lupta pentru combatarea traficului de persoane. 

         Cine poate fii voluntar? 

        Oricine. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest mod o 

contribuţie lumii.Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am concentrat pe 

şase ca să petreci mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. 

      1. Îţi faci noi prieteni 

      Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de 

a crea o relaţie de prietenie durabilă este prin voluntariat. În funcţie de 

organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte persoane care 

au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. 

De asemenea, voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi 

să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

 

      2. Voluntariatul te ajută în carieră 

     Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi 

gestionezi timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când 

eşti voluntar trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi 

https://www.eliberare.com/voluntari/
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în echipă şi să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la 

soluţionarea diverselor probleme, să contribui la un anumit proiect de la început până la 

final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile 

care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la locul de muncă şi te pot 

ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

 

 

     3. Voluntariatul te face să te simţi împlinit 

      Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai 

ajutat nişte persoane mai puţin norocoase.  Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul 

te face mai fericit pentru că reduce stresul şi te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi 

canalizezi energia pentru a ajuta pe altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi dă 

un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele proprii. De 

asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre 

întăresc sistemul imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi 

contribuie cu adevărat la o cauză care poate depăşeşte comunitatea în care 

trăieşti. 

 

    4. Descoperi realitatea din jurul tău 

    Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă în lume, însă mai devreme sau mai târziu 

tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu putem aştepta ca lumea să devină mai bună 

de la sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar descoperi punctele vulnerabile ale lumii în 

care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, 

voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te 

afectează pe tine personal, afectează societatea ca întreg şi 

este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie. 

Voluntarii află toate formele pe care le ia traficul de 

persoane, cine poate cădea victimă traficanților, cât de 

importantă este prevenția și unde trebuie îmbunătățit 

sistemul pentru a combate traficul de persoane și pentru a proteja persoanele vulnerabile. 

      5.  Ajuţi la corectarea nedreptăţilor 

      De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, 

dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient 

ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi 

înapoi o parte din bunătatea care ţi s-a arătat unor persoane care au mare 

nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie la corectarea 

unor probleme ale societăţii care afectează multe persoane. România este 

țara europeană cu cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane, 

iar 38% dintre persoanele care ajunge pe mâinile traficanţilor sunt minore. 

Voluntarii ajută la prevenirea şi combaterea traficul de persoane din 

România prin campaniile în care își dedică timpul. 

http://www.helpguide.org/articles/work-career/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
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      6. Eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume 

       Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de 

eficiente încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te 

asigura că se lucrează la soluţii pentru cauza care te preocupă e să îţi sufleci 

mânecile şi să te implici personal.    La finalul zilei, vei adormi cu gândul că ai 

contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt sute 

de cauze sociale care merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu 

au adăpost, victime ale violenţei domestice sau persoane care sunt forţate să 

cerşească. Iar voluntarii sunt o parte esenţială a mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   

 

       Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se 

potriveşte. Însă, doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o 

cauză, asta nu înseamnă că acel timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală. 

       Şi tu poţi contribui la combaterea traficului de persoane! 
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Tehnici de predare bazate pe evoluţia tehnologică 

 

                                              Vladuțescu Georgeta 

                                              Liceul Tehnologic Bâlteni 

În condiţiile societății informaționale utilizarea tehnologiilor informaționale și comunicaționale 

(T.I.C.) în sistemul de invățământ devine un imperativ necesitatea centrării procesului de invățământ 

pe elev, el devenind subiectul procesului de invățământsi care presupune individualizarea (cel putin 

relativa) a acestui proces. Folosirea tehnologiei informaționale reprezintă o posibilitate reală de 

individualizare a procesului de invățământ  bazat pe clase si lecții (mulți profesori școlari nu cunosc 

posibilitățile tehnologiilor informaționale si modalitățile de aplicare a lor in practica 

pedagogica).Tentativele de utilizare a tehnologieiinformaționale in procesul de studiu au un 

caracteraccidental, nedirijat, mai multdemonstrativdincauzalipseicercetarilorfundamentale si 

aplicative. 

Pentru a atinge un nivel optim în proiectarea şi realizarea unei activităţi educaţionale, se pune 

accent pe felul cum se desfăşoară aceasta şi implică probleme organizatorice, procedurale şi materiale. 

Astfel apare termenul de „tehnologie didactică”, care acceptă două puncte de vedere; primul se referă 

la ansamblul mijloacelor audio-vizuale ce se utilizează în practica educativă, iar al doilea se referă la 

ansamblul structural al metodelor, mijloacelor de învăţământ, al strategiilor de organizare a predării-

învăţare, puse în aplicaţie, în strânsă corelare cu obiectivele pedagogice, conţinuturile transmise, 

formele de realizare a instruirii şi modalităţile de evaluare. Drumul parcurs pentru atingerea obiectivelor 

educaţionale constituie metoda didactica. Etimologic, termenul metodă provine din grecescul 

„methodos”, care înseamnă „drum spre”. Metodele de învăţământ pot fi definite ca „modalităţi de 

acţiune cu ajutorul cărora, elevii, în mod independent sau sub îndrumarea profesorului, îşi însuşesc 

cunoştinţe, îşi formează priceperi şi deprinderi, aptitudini, atitudini, concepţia despre lume şi viaţă”.( 

M.Ionescu, V.Chiş, p.126) 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.Metodele active-participative, ca 

formula de educație centrată pe persoană, au la baza câteva principii: profesorii si elevii iși împart 

responsabilitățile învățării; climatul activiății trebuie sa fie unul care să faciliteze formarea finite; 

elementul cel mai important este sa învățăm cum săînvățăm ceea ce ne interesează; disciplina necesară 

activității trebuie sa devină autodisciplina; evaluarea semnificației învățării trebuie sa devină 

autoevaluare; cadrul didactic trebuie receptat ca un furnizor de resurse ale învățării. La limba si 

literatura romană, pot fi utilizate toate metodele active-participative moderne consemnate in literatura 

de specialitate dar si cele tradiționale.Din punct de vedre metodologic tehnologiile informaționale în 

instruire trebuie prelucrate cu o orientare spre aplicația lor concretă.Unele tehnologii existente pot 

susține efectiv procesul de studiu, altele - permit elaborarea destul de simplă a manualelor electronice 

si a altor materiale didactice, o a treia parte este foarte utilă in studiul independent a materiei de studiu 

recomandate si in obținerea unor informații suplimentare la tema indicată. 

              Deci, în rezultatul utilizării noilor tehnologii informaționale se creează noi posibilități în 

instruirea elevilor. În baza tehnologiilor multimedia apare posibilitatea realizării materialelor didactice 

computerizate, care pot fi grupate astfel, reieșind din tipurile tehnologiilor utilizate si scopurile pe care 

le realizează:manuale electronice, care reprezintă o expunere textuală a materiei cu un numar mare de 

ilustrații, care pot fi instalate pe server si transmise prin rețeamanuale electronice cu o dinamică înaltă 
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a materialului ilustrativ, executate pe CD-urisisteme moderne pentru efectuarea lucrului de cercetare 

științificăsisteme virtuale, în care elevul devine element al modelului computațional, care reflectă 

în   lumea realăsisteme de instruire la distanță. 

          Procesul de învatare va fi în curând personalizat, adaptat nevoilor tuturor elevilor, iar predarea 

nu se va limita la cele 45 de minute de la şcoală, ci va putea fi practicată „oricând, oriunde", sunt de 

părere specialiştii Băncii Mondiale, care au realizat un clasament al celor mai importante zece 

tendinţe în domeniul educaţiei. 

             1. Cloud computing 

             Cloud computing-ul presupune o reţea imensă şi complexă de servere care va furniza 

utilizatorilor atât spaţiu de stocare, cât şi putere de calcul sau programe, cu ajutorul unor dispozitive 

uzuale de navigare web. În acest fel, investiţiile costisitoare în aparatură si personal IT 

vor putea fi eliminate. Implicaţiile acestui trend în educaţie sunt enorme, datorită accesibilităţii 

sporite la informaţii. Provocarea va consta în conectivitatea permanentă pentru a accesa fisierele din 

reţeaua de tip „cloud". 

         2. Dispozitive personale de calcul 

              Tendinţa actuală în scolile din toată lumea este de a oferi un aparat de informare pentru 

fiecare elev şi de a crea medii de învăţare care presupun accesul universal la tehnologie. Fie că 

dispozitivul este un laptop, computer sau un smartphone, sălile de clasa ar trebui sa fie pregatite 

pentru aceasta nouă schimbare în educaţie. 

         3. Învăţarea mobilă 

              Dezvoltarea tehnologiei a transformat telefoanele mobile de tip „smartphone" în accesorii 

indispensabile, atât pentru elevi, cât si pentru profesorii vizionari. Asadar, este foarte probabil ca 

dispozitivele mobile cu acces la internet şi capacităţi de calcul să ia în curând locul computerelor 

personale în sălile de clasă, dar şi acasă, potrivit studiului Băncii Mondiale. 

           4. Învăţarea permanentă 

                Odata cu dezvoltarea infrastructurii de conectivitate, dar şi a reducerii preţurilor 

computerelor, sistemele de învăţaământ din întreaga lume îşi dezvoltă capacitatea de a oferi 

oportunităţi de învăţare pentru elevi „oricând, oriunde". Această tendinţă presupune o modificare a 

lecţiei traditionale de 45 de minute. Pe lângă aparatură şi acces la internet, este nevoie de tutori sau 

profesori virtuali, dar şi de resurse de învăţare avansată în ritm propriu. 

             5. Jocuri 

             Un studiu recent realizat de organizaţiile americane Pew Internet şi Life Project pentru 

Horizon Report a descoperit că jocurile în reţea sau online sunt o parte importantă în viaţa 

tinerilor şi că oferă o oportunitate de interacţiune socială sporită şi de angajament civic. Succesul 

incredibil al programelor care se concentrează pe participarea activa, interacţiune şi stimulente, 

sugereaza că metodele educaţionale folosite nu mai sunt de actualitate şi că jocurile educative ar 

putea atrage interesul şi atenţia elevilor într-un mod mai eficient. 

             6. Învăţarea personalizată 

             Sistemele educative vor folosi în curând tehnologia pentru a întelege mai bine nivelul de 

cunosţinte al unui elev, dar şi pentru a se putea adapta corespunzător atât lacunelor de învăţare, 

cât şi diverselor stiluri de învăţare. Astfel, în loc de predarea la nivel mediu, accesibilă tuturor 

elevilor dintr-o clasă, se vor adapta conţinutul şi prezentarea informaţiilor pe baza nevoilor 

individuale ale elevilor, atât ale celor slabi, cât şi ale celor foarte buni. 

              7. Redefinirea spaţiilor de învăţare 

              Clasa cu 15 bănci aranjate pe trei rânduri ar putea deveni în curând doar o amintire, 

pentru că şcolile din toata lumea îşi regândesc mediul de învăţare, pentru a favoriza colaborarea, 

disciplina şi implicarea studenţilor. Utilizarea luminilor potrivite, a culorilor, a meselor circulare 

şi a spaţiilor individuale pentru elevi şi profesori într-o sala de curs este din ce în ce mai frecventă. 
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               8. Schimb de conţinut educativ între profesori 

               Profesorii au început să formeze reţele în care identifică şi creeaza resurse de învăţare 

pe care le consideră eficiente în clasă. Profesorii pot edita, adauga sau personaliza anumite 

materiale, în asa fel încât elevii să primească informaţii care corespund stilului şi ritmului de 

predare a cursului. Aceste resurse completează în multe cazuri manualul oficial şi, în anii 

următori, este posibil chiar să îl înlocuiască. 

                    9. Portofoliu de evaluare 

               Colectarea de către studenţi a unor informaţii utile în procesul educational va ajuta 

profesorii să rezolve mai bine lacunele de învăţare şi să personalizeze conţinutul metodelor 

pedagogice folosite. În plus, evaluarea constă, mai nou, în teste frecvente care măsoara nivelul 

cunostinţelor în defavoarea examenelor anuale sau mai rare, cu presiune foarte mare. Elevii au 

acum la dispoziţie resurse pentru a-şi aduna lucrările într-un portofoliu online: fiecare noutate de 

pe Twitter, de pe blog sau din alte conturi va apărea în portofoliul personal, care poate fi atât 

autoevaluat, cât şi notat de profesor. 

                10. Profesori-mentori 

              Rolul profesorului în clasă se va transforma de la cel care deţine cunostinţele la un 

manager care ghidează elevii în procesul individualizat de învăţare, care identifică resursele 

relevante, creează colaborări şi oferă sprijin atât în timpul cursului formal, cât şi în afara celor 45 

de minute. Succesul sau eşecul acestor proiecte depinde însă foarte mult de factorul uman şi de 

dorinţa unui profesor de a păşi într-un teritoriu neexplorat.  
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

Andina-Elena Jercan 

 Colegiul „Ferdinand I” Măneciu, Prahova 

 

         Se revarsă de ziuă peste o întindere căruntă, ba chiar albă–argintie!  

         Cu strigăte vesele, se vor trezi, la lumina zorilor, mari și mici, mai ales cei mici, trecând la ferestre, 

cu perdelele-n cap, țâșnind apoi prin uși, ca să calce, să lase urme în stratul pufos, să scuture – unul 

asupra celuilalt – câte o ramură împovărată de nea, din pomul alb al ogrăzii. 

         Pură și înstelată, zăpada atât de dorită, acum e pretutindeni, pe acoperișuri, pe copaci, pe garduri, 

în curți și pe drum. Abia cea de-a doua lună de iarnă – ianuarie sau „gerar” – cum o numeau atât de 

sugestiv bătrânii – și-a deschis în cer tezaurele, dăruindu-ne și nouă asemenea frumusețe, dar și bogăție, 

pentru pământul secetos, pentru grâul semănat din toamnă, pentru rădăcinile însetate ale pădurii, ale 

livezilor... 

–Unde înălțăm un om de zăpadă?... face întrebare și propunere Irinel. 

–Păi... parcă nicăieri nu e mai potrivit decât sub dudul cel mare din capătul uliței care duce la fântână 

și la căsuța lui moș Matei, este de părere Anișoara.  

–Da, da! și-aduc aminte și alți vecini care vin în fugă spre Irinel. 

–Vin și eu, dar aș zice să ne-ntoarcem fiecare acasă, pentru micul dejun. 

–Ei, îți arde acum de micul dejun?! 

–E prea devreme! Azi mâncăm mai târziu, măi Fomilă! Grasule! Tot la masă ți-e gândul! Ne faci și pe 

noi să ne aducem aminte! 

–Da’ măcar să cerem voie mămicilor! Nu trebuie să mergem înapoi? 

–Gata cu ciorovăiala, zice Anișoara. Gata. Mergem să cerem voie. Și să aducem „zestre” pentru omul 

de zăpadă! Eu îi aduc o căciulă veche. 

–Eu aduc nasturi! 

–Eu morcovul pentru nasul roșu de ger, că doar e fiul lui Gerar! 

–Las’ că aduc eu ardei lung și roșu–roșu!  

–Dar fular cine aduce? 

–Poate să stea și fără fular. 

         Anișoara preia comanda: 

–V-ați lăudat frumos! Dar se vedem cine se ține de cuvânt! Atenție! In zece minute – adunarea ! 

         Irinel hotărăște: 

–Să venim toți sub dudul cel mare!... cu toate materialele promise!  

         Prima, la locul potrivit pentru „fiul lui Gerar”, a fost Olguța care-și spune, înghițindu-și câteva 

lacrimi: 
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–Eu cui să cer voie? Mie cine să-mi fi pregătit micul dejun?! De-o jumătate de an, mama e la lucru în 

Finlanda. Despre tata, care ne-a părăsit, nu știm și nici nu vrem să știm nimic, cum nici lui nu i-a păsat 

de noi... 

         Până când s-au adunat ceilalți copii, Olguța  a strâns trei grămezi bune de zăpadă. A sosit și Fomilă 

cu obrazul îmbujorat: 

–Dacă am mâncat bine, sunt puternic: eu, cu zăpada strânsă de tine, Olguța, asigur temelia și pe ea încep 

să modelez trunchiul omului de zăpadă. 

         În jurul lor, s-au strâns ciucure toți ceilalți, dar acum și cu copii de ai vecinilor. 

         E freamăt ca într-un stup, în toiul primăverii: sub atâtea mâini, omul de zăpadă se întrupează 

repede. Fetele îl îmbracă, îi încondeiază ochii, gura. 

         Trecătorii spre fântână se lasă contaminați de febra jocului cu voie bună. 

         Anișoara tresare, se oprește din marea lucrare foarte îngrijorată: 

–Eu nu l-am văzut pe Tudorel. Știu că azi, joi, e ziua lui când se trezește devreme, la ora 7 și jumătate, 

să aștepte pe prispă, deșteptarea din somn a lui Moș Matei, ca să-l sprijine, să-l ajute să meargă în 

grădină. I-a văzut cineva urmele pe zăpadă?  

         La un semnal al Anișoarei, s-au bulucit toți, uitând de omul de zăpadă... 

–N-aveam cum să-i vedem urmele, că pe la șapte–opt, încă ningea cu fulgi mari și deși. 

–Dar vă închipuiți voi că n-a fost ușor pentru Tudoraș: mai întâi a fost nevoit să facă pârtie de la prispă, 

de la scară, până la portița grădinii...  

–Priviți, sosește Vasile cu coșul de mâncare pentru bunicuțul nostru! Haideți și noi cu toții să-l ajutăm 

pe Tudorel! Pe asemenea vreme de iarnă, e mult de lucru!  

         Omul de zăpadă  a rămas numai cu un ochi, fără căciulă, fără fular... Fără niciun semnal special, 

tot copilăretul a rupt-o la fugă pe drumul fără pârtie, spre căsuța cunoscută fiecăruia dintre ei, căsuța 

unde-i cheamă datoria zilnică de a fi de ajutor dragului lor moșneguț, pe care-l numesc „Bunu’ Matei”. 

Da, ei parcă ar fi nepoți, iar Moș Mateiaș – bunicul lor, ajuns la nouăzeci și unu de ani. Greu de purtat 

asemenea vârstă în singurătate! 

         Fetițe și băieți au alergat ca niște mânji, dar în tăcere... parcă și-ar fi reproșat un pic de vinovăție... 

         Au găsit portița înzăpezită. I-au făcut loc celui care aducea mâncarea pentru Bunu’ Matei. 

   Fetele au scuturat zăpada de pe prispă, de pe scări. Olguța a alergat și a dat drumul din coteț celor șase 

găini ale moșului. Oana l-a încurajat pe Azor să-și lase cușca, să iasă în zăpadă. Băieții au pus mâna pe 

lopată, pe mătură și-au înlăturat neaua cea pufoasă, ca să poată alerga: Azorel în spațiul său, găinile – 

în incinta cotețului lor.  

   Vasilică și Tudorel, după ce l-au ajutat pe Bunul Matei să mănânce, au venit și la Azor cu apă călduță 

și mâncare. 

   Fetele au mărunțit pâinică și mămăliguță pentru găini. Le-au pus și lor apă proaspătă. 

       Într-o jumătate de ceas, „mânjii moșului” au potolit gurițele flămânde, au curățat zăpada din curte, 

grămădind-o frumos pe lângă tulpina trandafirilor și pe lângă tufele de liliac ce împodobesc vara prispa 

căsuței. Și în grădină, pomii au acum tulpinile înfășurate în cojoc gros de zăpadă, adunată de harnicii 

băieți. 
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     Mai sunt în acest grup de însuflețiți voluntari, băieți care au tăiat lemne pentru foc, le-au cărat sub 

soba moșului pe categorii: cele mărunțele și uscate – de aprins focul, trunchii mai groși, unii chiar verzi 

– de întreținut jarul peste noapte. 

     Fetițele – adevărate viitoare gospodine – au gătit, pe plita fierbinte, o supă pentru Bunul–Bunelul 

lor, iar într-un căzănel au pus zăpadă la topit și încălzit, pentru că apa de ploaie e cea mai bună pentru 

baia bătrânului. 

         Bunul Matei îi cheamă pe toți „nepoții” pe prispă. Și de data aceasta, le mulțumește sincer, aproape 

înlăcrimat. Prin ușa deschisă spre camera moșneagului, se vede în perete sfânta icoană a Măicuței cu 

Pruncul. Copiii știu și abia așteaptă clipele luminoase ale zilei când Bunul Matei înalță privirile o dată 

cu copilul sau copiii care l-au ajutat, către sfânta icoană, mulțumind Lui Dumnezeu pentru câtă iubire 

mai există în lume.  

         De mici să ne învățăm copiii să facă fapte bune. 
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A FI SAU A NU FI …VOLUNTAR 

 Samson Oana Nicoleta 

 Scoala Gimnaziala “M.C.Epureanu” Barlad 

 

 

 

  Cei care se implică în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii pe care această 

activitate o are pentru ei, ca persoane, în absenţa oricărui câştig financiar. Cei care sprijină implicarea 

în activităţi de voluntariat fac acest lucru cu conştiinţa clară a valorii  pe care voluntariatul o aduce 

beneficiarilor sau comunităţii lor. Dar  în ce constă, concret, această valoare a voluntariatului? 

   Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe 

ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi 

şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 

responsabilitatea socială. Voluntariatul te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe 

aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură 

directă cu ele. 

   Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în 

mod curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil 

că mulţi dintre noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de 

utilizat datorită înclinaţiei nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de 

persoane cu dificultăţi de deplasare ne va face să înţelegem problemele cu care această categorie se 

confruntă şi ne va determina să observăm rampele impracticabile, pe care până atunci probabil că nici 

nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa acestor probleme. Implicându-ne în activităţi 

de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să înţelegem şi să observăm limitele 

incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am devenit astfel mai solidari 

şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. 

      Nu puţine sunt discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie 

să acceptăm pur şi simplu, pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem 

schimba şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că 

orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni 

preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. O curte a şcolii 

năpădită de tufe şi cu gardul căzut se poate transforma într-o zi într-un loc sigur pentru copii, cu spaţiu 

de joacă şi teren de sport, prin munca unui grup de voluntari şi mobilizarea unor resurse de care 

comunitatea dispune deja, dar pe care nimeni nu s-a preocupat să le mobilizeze şi să le utilizeze. Am 

înţeles astfel că putem şi noi să facem o schimbare, că există resurse şi disponibilitatea de a contribui, 

că este nevoie de curaj şi de un spirit organizatoric care să pună totul în mişcare şi că nu trebuie să 

aşteptăm totul de la alţii, ci trebuie să ne asumăm responsabilitatea de a lua iniţiativa şi de a trece la 

acţiune. 

    O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera 

dobândirea de cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de 

la situaţii generale – sau de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice 

specifice, fie că vorbim despre o învăţare deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care 

apoi le translatează în norme generale sau în concepte teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de 

a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere 

a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea 

fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte multe ori voluntariatul 

a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu viitoarea lor 

meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe ori 

îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin 

implicarea în activităţi de voluntariat.  
   Mulţi sunt asistenţii sociali ieşiţi de pe băncile facultăţii fără să fi avut oportunitatea să lucreze direct 

cu vreun tip de beneficiar şi fără să ştie, deci, cu ce fel de beneficiari şi-ar dori sau cu ce fel de beneficiari 
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are cele mai potrivite abilităţi să lucreze. Cei care s-au implicat în proiecte de voluntariat cu beneficiari 

diverşi au avut însă posibilitatea să experimenteze direct ce înseamnă lucrul cu copiii cu dizabilităţi sau 

cu vârstnici singuri, astfel încât să ştie ce li potriveşte cel mai bine şi în ce domeniu specific al asistenţei 

sociale pot deveni foarte buni profesonişti. 

   Găsirea unui loc de muncă după absolvirea studiilor este o piatră de încercare pentru fiecare proaspăt 

absolvent din multe puncte de vedere, dar mai ales din perspectiva faptului că majoritatea angajatorilor 

preferă selectarea unor persoane cu oarecare experienţă de lucru. Aici intervine din nou valoarea 

voluntariatului pentru tineri care, implicându-se în activităţi de voluntariat în domeniul pentru care se 

pregătesc, pot dobândi experienţa necesară angajării cu succes la finalizarea studiilor. Tinerii nu au la 

dispoziţie un sistem organizat prin care să urmărească dobândirea experienţei practice necesare în 

vederea angajării, astfel că depinde de fiecare să se documenteze, să se implice şi să îşi aleagă cea mai 

porvită activitate de voluntariat care să îi aducă aportul de experienţă practică ce poate completa în mod 

fericit cunoştinţele teoretice dopbândite în cadrul programelor formale de studiu. Desigur că dobândirea 

experienţei practice este o valoare adăugată pentru voluntar, însă scopul primordial al activităţii de 

voluntariat trebuie să rămână în sfera beneficiului public, discuţia de faţă nereferindu-se la programe 

de tip internship, traineeship etc. care nu sunt programe de voluntariat, chiar dacă sunt realizate de bună 

voie şi fără o compensaţie financiară. 

  În discursul referitor la politicile publice şi economice este încetăţenită viziunea potrivit căreia ceea 

ce nu poate fi măsurat în bani nu există şi nu merită susţinere, în sensul unei investiţii financiare. 

Valoarea voluntariatului  se referă la un aport imaterial, în termeni de abilităţi sociale, cunoştinţe şi 

abilităţi practice şi valori abstracte şi dificil de măsurat (precum solidaritatea, toleranţa, spiritul civic) 

dar fără de care societatea nu ar fi ceea ce trebuie să fie.Statistic vorbind,valoarea economică a celor 

96 milioane de ore de voluntariat ar fi de 382,08 milioane RON, aproximativ 90 milioane EURO. 

Aceasta este cea mai mică estimare a valorii muncii voluntarilor, realizată prin raportarea la salariul 

minim pe economie, raportarea la salariul din ramura de activitate în care se încadrează activitatea de 

voluntariat putând genera o valoare mai mare. Acest calcul simplu ne arată că activităţile de voluntariat 

au o contribuţie importantă la dezvoltarea societăţii, în unele state, precum Austria, Olanda sau Suedia, 

care menţin statistici complexe, contribuţia voluntariatului este estimată la un procent de 3% până la 

5% din produsul intern brut. Această echivalare în termeni financiari aduce voluntariatul în ecuaţia 

politicilor publice şi poate fundamenta solicitarea sprijinului financiar din partea statului, căci la această 

contribuţie financiară se adaugă contribuţia imaterială descrisă anterior, necuantificabilă în termeni 

econimici, dar foarte importantă pentru dezvoltarea societăţii. 

  De calitatea oportunităţii de voluntariat depind în mod direct menţinerea motivaţiei voluntarului, 

performanţa sa în activitatea de voluntariat şi satisfacţia beneficiarului şi a organizatorului activităţii de 

voluntariat. Ca să generăm oportunităţi de voluntariat de calitate avem nevoie de resurse pentru 

coordonarea şi organizarea voluntarilor şi activităţilor, nevoie pe care le vom ilustra printr-un exemplu 

simplu: o activitate de reîmpădurire a unei zone defrişate, care are scopul de a proteja zona de potenţialul 

unor dezastre naturale. Activitatea de voluntariat presupune deci plantarea de puieţi într-o zonă 

identificată. Ce trebuie făcut pentru ca această oportunitate de voluntariat să fie una de calitate şi care 

să producă rezultate mulţumitoare pentru toate părţile implicate? Iată pe scurt principalii paşi de realizat: 

identificarea zonei unde va avea loc plantarea, identificare tipului de puieţi ce pot fi plantaţi, procurarea 

puieţilor şi a instrumentelor necesare – mănuşi, lopeţi, etc., marcarea locurilor unde vor fi plantaţi 

puieţii, obţinerea autorizaţiilor de la autorităţile relevante, recrutarea voluntarilor, transportul 

voluntarilor la locul activităţii, alocarea voluntarilor pe suprafaţa plantării, instruirea voluntarilor cu 

privire la normele de siguranţă pentru activitatea de plantare, plantarea efectivă, colectarea materialelor 

utilizate şi rămase, transportul voluntarilor de la zona în care a avut loc activitatea, recunoaşterea 

voluntarilor pentru implicarea lor. Toate aceste activităţi necesită timp şi presupun costuri. Dacă 

organizatorii activităţii de voluntariat nu realizează toate aceste activităţi pregătitoare, activitatea de 

voluntariat nu va fi una de succes. Faptul că voluntarii se implică fără o recompensă financiară nu 

presupune faptul că ei îşi organizează singuri activitatea sau că, pe lângă timpul lor, contribuie şi cu 

toate materialele necesare activităţii de voluntariat. 

(IMPACT,FUNDATIANOIORIZONTURI) 

 

Valoarea voluntariatului este  indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească 

devine doar  o chesiune de timp, mai ales în contextul european extrem de favorabil recunoaşterii 
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valorii voluntariatului. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi 

asume responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu 

precădere în sfera lor de activitate şi competenţă. Răspunderea majoră, însă, aparţine organizatorilor 

activităţii de voluntariat, care au datoria să ofere o experienţă de voluntariat de calitate, să coordoneze 

corect şi eficient implicarea voluntarilor şi să evalueze complex impactul activităţilor de voluntariat, 

pentru a putea aduce argumente clare factorilor de decizie care trebuie să susţină dezvoltarea 

voluntariatului pentru a creşte contribuţia sa la dezvoltarea societăţii noastre. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 

Prof. Alexe Sonia Florentina  

Grădinița Nr. 268, sect.5, București 

 

„Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit!” - Sherry 

Anderson  

     Dezvoltarea personală prin voluntariat include activităţi şi experienţe prin intermediul cărora copiii 

îşi vor îmbunătăţii calitatea vieţii şi vor contribui într-o mare măsură la schimbarea vieţii multor 

persoane. Prin intermediul voluntariatului ei pot dobândi competenţe în ceea ce priveşte comunicarea, 

în limba maternă sau într-o altă limbă, atât cu beneficiarii, sponsorii, cât şi cu mass-media sau 

personalităţile publice. De asemenea, vor învăţa tehnici de negociere, de cooperare şi vor învăţa să îşi 

asume responsabilităţi, să gestioneze conflicte şi să lucreze contratimp. In plus, voluntariatul îi (şi ne) 

învaţă ce înseamnă munca în echipă şi comunicarea interculturală. Ce este voluntariatul? Aş spune că 

este una dintre sursele în care copiii îşi pot dezvolta abilităţile conversaţionale, pot cunoaşte oameni noi 

şi, în plus, pot participa la diferite evenimente care îi vor ajuta să îşi îmbogăţească şi cultura generală. 

Intrucât copiii vor intra în permanenţă în contact cu oameni din diverse medii sociale, vor reuşi să se 

adapteze şi să dezvolte noi atitudini faţă de cei din jur, dar şi faţă de mediul înconjurator. O acţiune de 

curăţare a împrejurimilor şcolii şi în comună am desfăşurat împreună cu elevii în luna noiembrie. Elevii 

au participat cu mare interes şi au cooperat pentru strângerea gunoaielor.A fost o acţiune de care îşi 

amintesc cu plăcere şi asta mă motivează să continui să organizez astfel de acţiuni pentru că elevii 

participă cu drag. Voluntariatul le poate aduce copiilor numeroase beneficii ei putând mereu să găsească 

o acţiune în care să se implice, întrucât voluntari se caută mereu în toate domeniile posibile. Cu toate 

că vârsta nu le permite să facă voluntariat în multe domenii, copiii se pot implica cu succes în ajutarea 

bătrânilor dintr-o comunitate. Bătrânii care se deplasează cu dificultate pot fi ajutaţi la procurarea 

alimentelor de bază şi a apei-acestea fiind cumpărate de copii. De asemenea, copiii îi pot însoţi pe 

bătrâni în parc sau în timpul unor plimbări scurte. Mi-am dorit mereu să particip împreună cu elevii mei 

ca voluntari la o casă de bătrâni (deşi nu am organizat o astfel de activitate). O să enumăr pe scurt 

avantajele care nu sunt de ordin material ci sunt avantaje de ordin spiritual, sunt fapte și gesturi care nu 

costă prea mult dar fără de care noi nu am fi așa de bogați și nici bătrânii așa de fericiți și fără de care 

lumea în care trăim nu ar fi atât de frumoasă. Deviza noastră ar putea fi :„DĂRUIEȘTI…ȘI PRIMEȘTI! 

Ca activităţi aş opta pentru serbări, dans, piese de teatru, realizarea unor desene, felicitări pentru bătrâni. 

Cu inocența și zâmbetele lor, copiii ar putea să îi facă să uite de durere, de supărare și de întristare, 

ajutându-i să se bucure ca de vizita propriilor nepoți. Chiar și simplele discuții ale elevilor cu acești 

„bunici”, plimbările prin parc, jocurile și poveștile împărtășite ar reuși să le trezească bătrânilor, amintiri 

de mult uitate, lucruri întâmplate demult ...sau...poate niciodată. William Hazlitt spunea că „o vorbă 

bună, o privire blândă, un zâmbet plăcut pot face minuni și realiza miracole”, așa că let`s do it! Prin 

astfel de acţiuni elevii ar putea conştientiza faptul că prin efortul depus putem schimba ceva şi, de multe 

ori, nu ştim că putem schimba şi, mai ales, nu credem că putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul 

civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea lui, mai ales dacă lucrează împreună 

cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

Voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are 

farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor 

activităţii sale, ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al 

acesteia. Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de 

multe ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi 

şi competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 
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responsabilitatea socială. Voluntariatul transformă copiii în persoane conştiente de mult mai multe 

aspecte ale lumii din jurul lor pe care în mod curent nu le-ar observa pentru că, aparent, nu au nici o 

legătură directă cu ele.  

Competențe obținute în urma voluntariatului: Prin intermediul voluntariatului se pot dobândi 

competențe în ceea ce privește comunicarea, în limba maternă sau într-o altă limbă, atât cu beneficiarii, 

sponsorii, cât și cu mass-media sau personalitățile publice. De asemenea, se pot învăța tehnici de 

cooperare și se pot învăța asumarea responsabilității, gestionarea conflictelor și lucrul contratimp. În 

plus, voluntariatul ne învață ce înseamnă munca în echipă și comunicarea interculturală. Totodată, 

mulțumită voluntariatului ne putem perfecționa tehnicile de redactare de documente, putem afla cum se 

scriu proiecte, familiarizarea cu diverse tehnologii moderne etc.. Întrucât se va intra în permanență în 

contact cu oameni din diverse medii sociale, va reuși să se adapteze și să dezvolte noi atitudini față de 

cei din jur, dar și față de mediul înconjurător. Reuniulnile organizate în scopuri de voluntariat pot oferi 

ocazia de socializare care ar oferi copiilor , opotunităţi atât de comunicare cât şi de implicare în viaţa 

comunităţii, unde ei pot fi implicaţi în activităţi de informare: transferul de informaţii corecte despre 

consecinţele discriminării, marginalizării grupurilor vulnerabile, dezvoltarea abilităţilor de luare a 

deciziilor şi rezolvare a problemelor, exprimarea sentimentelor şi a emoţiilor , diminuarea agresivităţii, 

etc. 
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Voluntariatul - clipă de fericire 

Prof. Înv. Primar, Adela LUPȘA 

Școala Gimnazială “Negru Vodă”, Pitești 

 

“Dragostea îl face pe om necesar semenilor săi”- George Bernard Shaw 

      Schimbarea în bine începe prin acțiunile fiecăruia dintre noi. 

      Voluntariatul nu poate fi decât chemarea sufletului și urmarea conștiinței. El există zilnic, dar 

manifestările ample răsună; îi fac fericiți pe cei care oferă, deopotrivă cu cei care primesc. 

      Oriunde este nevoie de voluntari: medicină, educație, servicii sociale, cultură. 

      “Conștient, voluntar, în beneficiul altora” este deviza lăuntrică a celor ce nu rămân indiferenți față 

de problemele altora. 

      Abnegația, altruismul, căci despre el este vorba, este opusul egoismului. 

Principiul sau practica de preocupare pentru bunăstarea altora, este o virtute tradițională în multe 

culturi și religii.  

Altruismul poate fi deosebit de sentimentul de datorie și loialitate. 

     Teoria egoismului psihologic sugerează că niciun act de ajutor nu este pe deplin altruist dacă se 

poate primi o recompensă materializată prin beneficii. 

     Prin urmare, ce primează? 

     Avantajele sinelui, recompensele intrinseci, beneficiile sau simpla mulțumire oferită prin starea de 

bine a celuilalt? 

     Indiferent din ce perspectivă privim atitudinea altruistă sau ce explicații evoluționiste cunoaștem, 

importantă este generozitatea dăruirii umane, sub orice formă. 

     Pandemia ne-a învățat, într-un mod dur, că trebuie să privim mai conștient viața, oamenii și felul în 

care ne raportăm la lucrurile din jurul nostru. 

     Iată de ce timpul liber dedicat semenilor și implicarea propriu-zisă pot schimba lumea. 

Mulți oameni dispun de iubire, pe care o pot manifesta în fapte bune. 

    Este o graniță sensibilă între laudă și inspirație pentru cei de lângă tine. 

   Fiecare dintre noi are o misiune, iar un răspuns academic îl putem găsi in cartea “Omul în căutarea 

sensului vieții” de Viktor Frankl. 

   Există oameni care doresc să facă fapte bune și organizații care plănuiesc și coordonează aceste 

fapte. 

   O platformă online poate oferi doritorilor de voluntariat o sinteză a tuturor proiectelor în care se pot 

implica, în funcție de aria geografică și domeniul de interes. Este necesară doar o simplă căutare. 

   Altruismul este o virtute fundamentală a omului cult, care evidențiază atât inteligența umană, cât și 

caracterul frumos. 
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  Altruismul eficient combină inima și mintea. Nu poți să acționezi corect dacă nu gândești. 

 “Toate viețile au aceeași valoare”, deci înțelegerea rațională a dezvoltat eficiența altruistă. 

Exemplele sunt variate, iar unii activiști eficienți consideră că este important să ne asigurăm că specia 

noastră supraviețuiește. Trebuie redus riscul extincției. 

  Omul are valoarea socială supremă. 
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Cum promovăm voluntariatul în şcoală 

  Prof.înv. primar:BĂDEAŢĂ DENISIE MIHAIELA 

Şcoala Gimnazială „Nicolae Bălcescu” Piteşti 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând multe laturi din 

dezvoltarea personalității elevilor. Se observă că voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru 

copii şi tineri. 

 Educaţia pentru mediu ne priveşte în egală măsură pe toţi, adulţi sau copii, iar problema , deşi 

nu e nouă, se pune tot mai acut, devenind obiect de studiu la nivel de invatamant 

primar/gimnazial/liceal. 

. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea efectivă a formelor 

de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată.  

Educaţia ecologică presupune nu numai formarea unui comportament corect faţă de mediul 

inconjurator, dar şi implicarea activă şi chibzuită,realizarea unor actiuni de voluntariat, în procesul de 

adoptare a deciziilor de mediu. Dacă ne întrebăm ce şansă are educatia pentru mediu într-o lume 

condusă de interese materiale şi ce efecte ar avea, nu trebuie să fim părăsiţi de optimism, să fim convinşi 

că, începută de la vârstele cele mai mici, va reuşi în timp să conducă la formarea unei conduite adecvate, 

iar omul de mâine va fi capabil să discearnă asupra binelui şi a răului, să acţioneze benevol în folosul 

naturii.  

Scopul esenţial al educaţiei privind protecţia mediului înconjurător este de a oferi posibilitatea 

fiecăruia să-şi manifeste atitudinea personală, responsabilitatea faţă de mediul în care trăieşte. Acest 

lucru începe cu mediul familial, unde importante şi relevante sunt puterea exemplului şi cea a 

cuvântului. Acest demers se continua la şcoală unde activitățile realizate de noi, cadrele didactice, îi 

ajută pe elevi să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili 

societății, că marea schimbare poate începe cu ei.  

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar 

de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung 

să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze 

cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, 

schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii. 

Activitățile de voluntariat pe care le putem realiza în cadrul școlii vizează pe toţi elevii chiar şi 

pe cei cu cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar, dar și pe copiii proveniți 

din familii defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei 
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buni sau foarte buni la învățătură.  Se ştie faptul că elevul cu cerințe educative speciale are nevoie de 

ajutor, dar chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învățăm elevii să facă voluntariat este sintetizat de Mahatma Gandhi: „dacă vrem să trăim 

într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.  
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Voluntariat și fapte bune 

                                            Prof. documentarist: Udroiu Victoria Magdalena 

      Școala Gimnazială ,,Radu cel Mare” Bogați 

Pornind de la explicația din dicționar a cuvântului ,,voluntariat”,  înțelegem activitatea 

desfășurată în folosul altor personae sau al societății ,care acționează de bună voie, în mod conștient  

fără a urmări un câștig material, ne gândim , fără să ne dăm seama , la o interpretare din punct de vedere 

religios , când copii fiind am primit aceste povețe atât din sânul familiei, cât și de la școală. 

Anul acesta cu toții am invătat o lectie pe care  nu o conștientizam până acum: cu cât dăruiești 

mai mult, cu atât vei primi mai mult. Și nu este vorba doar de acte caritabile sau despre a spune celorlalți 

despre faptele tale bune, ori despre a te lauda cu donații fabuloase, ci mă refer la o privire caldă, o 

îmbrățișare sinceră, o mână strânsă, un zâmbet  pot schimba ziua unei persoane. Gesturile mici făcute 

din suflet te îmbogățesc în primul rând pe tine, iar mai apoi, aduc alinare în inimile celorlalți.Acest lucru 

dorim să le insuflăm copiilor noști  de la o vârstă cât mai fragedă. Bucuria de a darui este infinită când 

nu vine cu pretenția de a fi felicitat sau recompensat pentru gestul nostru. Bucuria de a darui aduce 

lumină și energie pozitivă! 

Astfel  și în zilele acestea ne învățăm copii că activitățile de voluntariat sunt cele mai eficiente 

metode pentru ca ei să pornească pe calea potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o opțiune la 

îndemâna lor pentru a fi angajați legal. 

Aceștia  pot să-și dorească să facă voluntariat în timpul lor liber începând cu vârsta de 15 ani. 

Beneficiile voluntariatului sunt numeroase, iar cei care se hotărăsc să facă voluntariat realizează de cele 

mai multe ori că voluntariatul poate fi o metodă bună pentru a-și dezvolta  abilitățile pe care le pot pune 

în practică la locul de muncă. 

De asemenea există și beneficii psihologice pozitive pentru copii care se implică în activități de 

voluntariat. Un simț al apartenenței la grupurile de voluntari, creșterea încrederii de sine și a părerii 

despre sine, pot fi câteva din beneficiile sănătății mintale pe care tinerii le pot obține din activitatea de 

voluntariat. 

Lucrul cel mai important care trebuie luat în vedere atunci când tinerii devin voluntari , este 

dacă acele activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor.  

Pe durata școlarizării , copiilor le sunt prezentate toate aceste aspect legate de voluntariat, sunt 

sfătuiți , iar în funcție de abilitățile și înclinațiile lor , ei sun canalizați prin implicarea directă in diverse 

activități, unul dintre rolurile școlii fiind și acesta de a descoperi anumite veleități , înclinații sau chiar 

daruri cu care au fost înzestrați și îndrumați să le dezvolte. Tinerii interesați de mediu ar putea 

întreprinde activități de  voluntariat  într-o acțiune de mediu, în timp ce tinerii atrași de o carieră în 

câmpul medical ar putea fi interesați să se implice în acțivități de voluntariat într-un spital, un centru de 

asistență medicală sau într-un centru de plasament pentru copii. 

Tinerii care vor să protejeze mediul pot fi interesați să se implice în activități de voluntariat ale 

căror cauze relaționează cu mediul înconjurător . Există numeroase moduri prin care tinerii pot avea 

"activități eco" de voluntariat.  

Activitățile de voluntariat desfășurate în școală, în cadrul programului ,, Școala altfel” au 

încurajat elevii să ia atitudine și să se alăture eforturilor de  până atunci prin continuarea  de astfel de 

activități. Elevii au fost implicați și în cadrul Proiectului Educaţional de conştientizare şi de 

responsabilizare socială privind educaţia ecologică şi protecţia mediului Let`s Do It, Romania!, iniţiat 

de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Sportului în parteneriat cu Primăria comunei. Prin urmare, a 

existat entuziasm şi implicare pentru participarea ca voluntari în cadrul acestui proiect, atât din partea 

elevilor, cât şi a cadrelor didactice, acestea din urmă având atât statut de colaboratori, cât şi de voluntari 

în acţiunea propriu-zisă. 
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Problema populației care înaintează în vârstă rămâne o provocare majoră pentru sistemele 

economice și de securitate socială din societatea europeană. Avansarea în vârstă a populației 

presupune și necesitatea de a lua inițiative menite să le angreneze potențialul în cadrul activităților 

sociale și civice. 

Pentru abordarea tuturor laturilor mai sus menționate am implicat elevii într-un proiect 

educațional cu un azil de bătrâni din localitatea vecină. Scopul său principal este de a sublinia aspectele 

pozitive ale voluntariatului, prezentând unele activități interesante care implică persoane de diferite 

vârste. Copiii sunt antrenați în desfățurarea unor acțiuni de pregătire și confecționare a produselor finale 

prezentate ulterior într-o manieră cât mai originală. Prin activitățile propuse, elevii conștientizează și 

exersează anumite norme elementare de conduită , dezvoltarea interesului pentru păstrarea și 

promovarea obiceiurilor și a tradițiilor specific sărbătorilor de iarnă, dezvoltarea capacității de adaptare 

și îmbunătățirea deprinderilor de comunicare și relaționare prin integrarea în context nou sau 

revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate și 

generozitate. 

În prejma sărbătorilor de Crăciun, care reprezintă un prilej de bucurie și de împăcare sufletească, am 

pornit împreună cu elevii in acel azil de bătrâni pentru a oferi un zîmbet seniorilor din centru.Astfel, am 

cântat colinde și am împărțit cadouri tuturor, iar aceștia ne-au întâmpinat și răsplătit cu blândețe si 

sinceritate. 

Pentru atingerea scopului propus, voluntariatul trebuie să fie promovat prin educație la toate 

nivelele, ca o valoare socială primară, asimilată și pregătită în mintea elevului  încă de la o vârstă 

fragedă, pentru a putea fi capabil și devotat oricărei cauze de voluntariat la care vrea să se ralieze 

începând cu vârsta de 15 ani. De asemenea, în paralel, trebuie create oportunități de voluntariat încă din 

primele stadii 

ale ciclului educațional, astfel încât acesta să fie perceput ca o contribuție normală la viața 

comunității.Toate aceste activități propuse și desfășurate în cadrul școlii vin să întărească ideile și 

dorințele noastre de a avea generații de oameni care să cunoasă adevăratele valori morale, să respecte 

și să aprecieze oamenii. 
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O mână de oameni uniți într-un gând  

Prof. Prunescu Mariana Ionela 

Școala Gimnazială Radu cel Mare, Bogați, Argeș 

 

Omul ca ființă socială a aflat ,odată cu evoluția societății, că este obligat să respecte anumite norme de 

conduită, dar și că are obligația morală de a se implica în viața civică ,acolo unde circumstanțele o 

impun. Este drept că nu toți conștientizează valoarea morală a faptelor și își definesc profilul social în 

detrimentul altora, construindu-și imperii personale și ignorând firescul vieții ,de a ține cont de nevoile 

societății din care faci parte. Dar nu generalizăm, căci tot mai multe studii vorbesc despre un  interes 

civic ce ia amploare , de tip nonprofit, bazat pe acțiuni și activități al căror obiectiv este caritabil ,numit 

act de voluntariat . 

Nu există limită de vârstă atunci când vrei să fii altruist, dar nici bucurie mai mare nu poți trăi decât în 

momentul în care știi că ai făcut tot ce este posibil ca, în calitate de dascăl, să modelezi omul în fiecare 

copil pe care îți asumi să îl formezi . 

 Motivarea lor pentru acest tip de acțiune socială vine, în mod deosebit din ideea de a descoperi ce-i 

pasionează, de a găsi acel start în cariera, de a socializa , cunoscând alți tineri de vârsta lor cu visuri 

asemanatoare prin interacțiune, având astfel posibilitatea să învețe unii de la alții. Voluntariatul devine  

un mod conștient  prin care îți poți aduce aportul și sprijinul la societatea în care trăiești, prin crearea 

unui echilibru psihic între cel care are nevoie de susținere și cel care îl poate ajuta. 

E cunoscut faptul că voluntariatul reprezintă toate acele activități desfășurate din proprie inițiativă și 

pro bono de orice persoană în folosul altora. 

Cunoscând atât rolul, cât și importanța acestei acțiuni în formarea și dezvoltarea acestui tip de activitate 

socială, școala devine un mediu propice de implementare a noțiunii de voluntariat deoarece copilul la 

vârsta școlara e mult mai receptiv și dornic să se implice în activitățile de acest tip, dezvoltându-și astfel 

personalitatea. Și datorită faptului că aceste acțiuni au devenit o atracție pentru ei nu a fost deloc greu 

să-i implicăm în acțiuni civice organizate de diferite ONG-uri al căror obiectiv era sprijinirea copiilor 

cu probleme de sănătate pe de o parte, dar și în acțiuni de ecologizare a mediului înconjurător pe de altă 

parte. 

Sentimentul că pot fi utili societății i-a ajutat să privească viața dintr-o altă perspectivă apreciând 

sănătatea,sansa de a avea o familie care să-I sprijine și să-I iubească necondiționat, comparativ cu tinerii 

pe care i-au cunoscut fie cu probleme de sănătate, fie din centrele de plasament, copii pe care i-au vizitat 

întinzându-le o mână de ajutor. 

Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa 

grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste 

acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului 

personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor si a competenţelor proprii. 

Categoric că  la nivelul dezvoltării psihice a elevului acest tip de activități îl face să conștientizeze cât 

este de important să te implici în viața sociala și să-și dea seama că un gest mic al lor este o șansă pentru 

un alt copil defavorizat de a înțelege că nu este singur și că în lupta pe care o duce are susținători.  
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 Am constatat cu mare mulțumire schimbarea radicală care s-a produs când un asemenea elev a devenit 

voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au privit altfel, l-au descoperit într-un 

mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este bine să 

ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta 

este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și 

prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte 

stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Trăirea în societate implică interanțiunea, iar într-o societate evoluată , voluntariatul reprezintă un tip 

de activitate practicat la scară largă de categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta 

semenii, de a se experimenta într-un anumit domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în 

sensul bun al cuvântului. 

Acesta este și obiectivul pe care noi, cadrele didactice, îl urmărim prin implicarea alături de elevi în 

acțiuni de voluntariat, dezvoltarea educabilului într-o persoană responsabilă, conștientă și implicată, 

fiind principala noastră datorie morala. 
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                                               De la acte de caritate la voluntariat 

                                                                                        

                                                                                                       prof. inv. pres. Linca Sofia 

 

 
Actele de voluntariat au cunoscut  în ultima vreme o ascensiune rapidă în domenii diverse. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în 

școală.  

 

Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă 

respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. 

 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi și să 

închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve.Este clar că această 

activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te conectezi la 

colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența la 

un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber.  

 

Un alt aspect important ce merită menționat, este faptul că prin voluntariat se pot crea lideri. Calitățile 

de conducere, luarea a inițiativei, crearea de noi viziuni, modalități de a contribui și de atingere a unor 

obiective prin gândire strategică sunt aspecte ce pot fi îmbunătățite în cadrul coordonării unui grup de 

voluntari. Gestionarea unei echipe implică abilități de leadership, capacitatea de a motiva și inpira pe 

ceilalți, gestionarea schimbărilor, medierea conflictelor. Alte aspecte ale dezvoltării personale/ 

profesionale prin intermediul voluntariatului, pe care vreau să notez, sunt dezvoltarea capacității 

empatice, calitatea comportamentului prosocial, creșterea gradului de conștientizare și altruismul.  

 

Satisfacția personală, stima de sine și sentimentul de împlinire vor crește, prin adugerea unui aport de 

valoare societății. Fie că este vorba despre o persoană extovertiră sau introvertită, se pot dezvolta, 

totodată, abilitățile de comunicare și sociale prin contactul cu diferite persoane în contexte variate.  

Adesea, voluntariatul adună oamenii din medii culturale diverse, astfel tinerii vor avea contact cu 

situații diferite de cele de zi cu zi. Acest lucru nu include numai a cunoaște persoane de altă 

naționalitatea, religie, orientare politică sau persoane cu dizabilități, ci presupune interrelaționare cu 

mentalități și personalități diferite. Munca în echipă nu numai că favorizează abilitățile de colaborare, 

ci oferă și oportunități de a învăța multe lucruri din diferite perspective și crește nivelul de toleranță. 

Tinerii în plină dezvoltare au nevoie de experiențe care să le ofere prilejul de a-și forma și consolida 

misiunea și viziunea personală sau profesională, explorând oportunitățile și extinzându-și orizonturile.  

 

 Ținând cont de cele menționate supra, putem spune că voluntariatul constituie un context propice de 

dezvoltare personală și profesională a tinerilor prin creșterea nivelului de încredere între indivizi, 

întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea viziunii față de societate și  conștientizarea 

rolului de cetățean activ.  
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SĂ FIM MAI BUNI ȘI VOM FI MAI FERICIȚI 

MIHAELA PREDA, prof.înv.primar 

Școala Gimnazială Negru Vodă, Pitești 

 

 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial. spunând că aceasta 

reprezintă muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt 

milioane de oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un 

voluntar, putem să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem 

să dăruim deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim 

să petrecem timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi. 

Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară. 

Voluntariatul este activitatea desfașurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă 

timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără sprijinul altora o recompensă de natură financiară. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, 

de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul de 

a mă repeta, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Dintre toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul  este cea mai complexă  

modalitate de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

Mă voi opri acum asupra unui proiect  educațional de caritate, pe care l-am desfășurat în școala 

în care eram la momentul acela, anume 2013, intitulat ,,SĂ FIM MAI BUNI ȘI VOM FI MAI 

FERICIȚI”, ce a avut un ecou plăcut, fiind o campanie de întrajutorare a copiilor proveniți din 

comunități vulnerabile sau marginalizați din punct de vedere social. 

În școala în care profesam acțiunile caritabile nu erau o noutate. Elevii și profesorii școlii 

noastre au fost receptivi la apelurile părinților elevilor defavorizați sau, pur și simplu, ale unor persoane 

din localitate, care ne-au solicitat ajutorul. Încurajați de ideea că sărbătorile de iarnă aduc bucurie 

întotdeauna în sufletele  copiilor, dar și ale adulților, dar și speranța unui nou început, în acel an ne-am 

propus să dăm o altă amploare acestui fenomen, sincronizând acțiunile, proiectându-le, organizându-le, 

mediatizându-le, astfel încât să implicăm elevii școlii, profesorii, părinții și comunitatea locală. Am 

plecat de la premisa că vom putea organiza un lucru util, dar și plăcut, încurajând și îndrumând elevii 

pentru organizarea activităților propuse în proiect. Donațiile au fost direcționate spre elevii defavorizați 

( orfani, cu situație materială precară ) care nu au posibilități materiale pentru a-și susține studiul în 

condiții optime, dar și spre unele familii nevoiașe. 

Dacă aș face o analiză swot aacestui proiect, aș descoperi următoarele: 

PUNCTE TARI: 

- Experiența în participarea la acțiuni caritabile; 

- Experiența îndelungată în organizarea de spectacole artistice; 

- Numărul mare de elevi cu aptitudini artistice ( muzică, dans, teatru, fotografie, pictură ); 

- Excelenta comunicare între elevi și profesori; 

- Buna colaborare a școlii cu comunitatea locală și părinții; 

- Număr mare de profesori și elevi dispuși să lucreze în afara orelor de program. 

OPORTUNITĂȚI: 

- Posibilitatea de a oferi elevilor o alternativă de petrecere a timpului liber; 
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- Optimizarea comunicării și colaborării între elevi-părinți-profesori-comunitate locală-grupuri 

dezavantajate; 

- Posibilitatea elevilor de a învăța cum să lucreze în echipă și cum să-și facă noi prieteni; 

- Sensibilizarea mai multor factori din comunitatea locală față de problemele persoanelor 

dezavantajate; 

- Posibilitatea de a învăța lucruri noi, de a câștiga ezperiență în domeniul voluntariatului; 

- Promovarea imaginii școlii în comunitate. 

PUNCTE SLABE: 

- Unele persoane consideră că școala este o instituție în care elevul vine doar pentru a învăța 

pentru examene și nu pentru a se ocupa de acțiuni caritabile care îl vor forma ca om, îl vor 

sensibiliza; 

- Lipsa unui spațiu adecvat destinat întâlnirilor și repetițiilor, neavând o sală de festivități sau 

una de sport. 

RISCURI: 

- Tinerii, idealiști prin definiție, pot fi dezamăgiți dacă demersul lor nu se realizează 100 %. 

Scopul acestui proiect a fost sprijinirea persoanelor cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin 

impicarea elevilor în acțiuni de caritate, pentru a forma și dezvolta  capacități și atitudini menite să 

contribuie la optimizarea dezvoltării personale a elevilor. 

Să vă prezint căteva obiective urmărite în acest proiect: 

- Dezvoltarea capacităților de comunicare și comportare tolerante față de grupurile sociale 

dezavantajate; 

- Conștientizarea rolului pe care îl are fiecare membru al comunității în ameliorarea condițiilor 

de viață ale grupurilor sociale defavorizate; 

- Facilitarea formării și dezvoltării unor relații amicale între tineri și persoanele adulte sau în 

vârstă ce aparțin unor grupuri sociale diferite; 

- Formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a capacităților de colaborare și de lucru în echipă; 

- Stimularea gândirii critice a elevilor și a capacității de luare de decizii; 

- Dezvoltarea și încurajarea  aptitudinilor artistice ale elevilor; 

- Familiarizarea elevilor și a adulților cu specificul acțiunilor de voluntariat desfășurate în cadrul 

școlii; 

- Ameliorarea comunicării și colaborării efective  între adolescenți-părinți-profesori-comunitate 

locală. 

Toată luna decembrie s-au desfășurat mai multe activități ceau avut ca resurse umane 16 profesori, 

210 elevi, 25 de părinți, 5 membrii ai comunității locale și doi oameni de afaceri.Au fost trei activități: 

1. ,,Ajută-ți aproapele!”, activitate în urma căreia, după ce au fost identificate familiile cu 

nevoi materiale deosebite, s-au făcut pachete cu alimente și îmbrăcăminte ce au fost apoi 

oferite către 15 familii nevoiașe. 

2.  ,,Moș Crăciun pentru fiecare”, activitate în urma careia 19 elevi din școala noastră au primit 

pachete cu dulciuri și rechizite. 

3. Spectacol caritabil ,,Crăciunul pentru părinții și bunicii noștri”, spectacol oferit de elevii 

școlii noastre, ce a avut bilet de intrare cu un preț , iar banii stânși au fost donați unor părinți, 

bunici și cunoștințe ale elevilor noștri. 

Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Te simți mai bine când ești drăguț cu cei din jur. Să fii drăguț nu este un sfat nou sau 

impresionant, însă într-o lume mereu aglomerată, iritată și nervoasă, este dificil să-ți păstrezi bunătatea. 

Eu te  sfătuiesc să faci fapte bune cât de des poți, iar dacă faci ceva draguț pentru un prieten, un vecin  

sau chiar un străin, șansele sunt că și el o va face pentru altcineva. 

Implică-ți familia! Invață-ți familia, dar mai ales copiii, ce înseamnă bunătatea, prin exemple. 

Voluntariați împreună sau faceți prăjituri pe care să le duceți unui vecin. Dacă îi înveți de mici să fie 

buni și draguți cu cei din jur, comportamentul lor va continua pentru toată viața  și poți să trăiești fericit 

știind că ai făcut lumea mai bună cu câteva persoane. 

,,E legea firii omenești în care stă porunca: faptele tale să fie mulțumirea vieții tale”.( Ioan 

Slavici) 
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Importanța activității de voluntariat 

pentru educație și formare profesională 
 

Prof. înv. primar Cindea Ana-Maria 

Școala Gimnazială ,,Alexandru-Ștefulescu”, Tg-Jiu 

 

Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este 

etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în 

franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform 

explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod 

conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în 

direcția dorită de noi. Deși mulți oameni definesc voluntariatul superficial spunând că aceasta reprezintă 

muncă neplătita a unor oameni, voluntariatul este ceva mult mai profund. În lume sunt milioane de 

oameni care au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, fiecare dintre noi poate deveni un voluntar, putem 

să dăruim atât cât ne permitem și nu doar în ceea ce privește resursele materiale. Putem să dăruim 

deopotrivă lucruri materiale, dar și timp din timpul nostru, atunci când de exemplu ne dorim să petrecem 

timp cu persoane care nu au familii sau să oferim cunoștințe dobândite anterior de noi.  

Formarea continuă a cadrelor didactice constituie o problemă de actualitate și stă în atenţia celor 

care elaborează şi implementează politicile educaţionale. Pe coordonata formării profesionale continue 

se situează implicarea cadrelor didactice în proiecte europene, care includ şi programe de mobilităţi 

profesionale, în programe de voluntariat precum şi parcurgerea unor cursuri de formare continuă, 

focalizate pe tematica strategiilor de interacţiune dintre cele trei forme ale educaţiei: formală, 

nonformală şi informală. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra evoluției 

societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă de a fi 

desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să desfășori 

o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la asigurarea unei 

lumi mai bune. 

Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în 

școală. 

  Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel 

local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și 

este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, 

publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 
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Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din 

care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. 

De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, 

prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă 

să te conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă 

apartenența la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă 

repet, a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. Dintre 

toate tipurile de învățare informală și non-formală, voluntariatul este cea mai complexa modalitate de a 

învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 

           Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, 

m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de 

educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în 

ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

O activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține domeniului caritabil, un 

domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui 

parteneriat între școala în care profesez și Școala pentru copii cu dizabilități din Viseu de Sus, la care 

am participat în calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. Cu ocazia sărbătorilor de iarnă, 

am cumparat mici cadouri pentru copiii acestei școli. Acest lucru a fost posibil prin sponsorizare și din 

partea unor parinți ai elevilor școlii noastre sau a unor agenți economici din zonă.  

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am 

participat împreună cu un grup de elevi entuziaști din școala noastră, care s-au oferit voluntari pentru 

a-i ajuta pe copiii cu dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la 

început voluntarii au fost reticenți, chiar puțin emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o 

punte de legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând 

împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. 

La următoarele întâlniri, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră 

directă, astfel că acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost 

mulțumiți că au avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp 

învățând și experimentând lucruri noi. 
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PROFESIONALISM, RESPONSABILITATE SOCIALĂ, VOLUNTARIAT  

 

PROF. ÎNV. PRIMAR, DOBRIȚESCU ILEANA-ȘTEFANIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,ALEXANDRU ȘTEFULESCU’’ TG-JIU 

 

Cadrul didactic îşi asumă o multitudine de roluri a căror exercitare este dependentă de 

personalitatea lui. Dar, pe lângă activitatea didactică, acesta desfăşoară şi o activitate 

extraşcolară sau cultural-educativă.  

Lumea actuală este într-o continuă transformare. Frământările vieții de zi cu zi, precum și 

continua schimbare și dezvoltare socială la care participăm în zilele noastre, ne obligă la căutarea 

de noi modalități de abordare a educației copilului. 

Profesia de cadru didactic implică o serie de responsabilităţi, roluri, deziderate, calităţi, 

competenţe, care o fac să se distingă de multe alte profesii al căror „obiect” al muncii este omul. 

În cadrul grădiniţei, cadrul didactic este conducătorul activităţii didactice care se 

desfăşoară în vederea atingerii obiectivelor şi competenţelor, prevăzute în documentele şcolare, 

dând sens şi finalitate educativă tuturor componentelor implicate în procesul de învăţământ 

(informaţii, mijloace, variabile psihice, etc.). Un aspect esenţial în ceea ce priveşte profesia de 

cadru didactic, îl reprezintă competenţa profesională care include ansamblul de capacităţi 

cognitive, afective, motivaţionale şi manageriale, care interacţionează cu trăsăturile de 

personalitate ale educatorului, conferindu-i acestuia calităţile necesare efectuării unei prestaţii 

didactice care să asigure realizarea competentelor de către toţi copiii care frecventează grădiniţa; 

iar performanţele obţinute să se situeze aproape de nivelul maxim al potenţialului intelectual al 

fiecăruia. 

Competenţa profesională a cadrului didactic din învăţământul preşcolar, derivă din 

rolurile pe care acesta le îndeplineşte în cadrul grădiniţei. Practica evidenţiază diversitatea 

rolurilor unui cadru didactic: 

• expert al actului predare-învăţare: selecţionează, prelucrează din punct de vedere didactic 

informaţiile pe care le va transmite, adaptându-le la sistemul de gândire al copiilor, la nivelul 

lor de înţelegere. 

• agent motivator: declanşează şi întreţine interesul copiilor, curiozitatea şi dorinţa lor pentru 

activitatea de învăţare. 

• creatorul situaţiilor de învăţare cât mai favorabile pentru atingerea obiectivelor pedagogice 

proiectate şi imaginează strategii de predare-învăţare care să asigure succesul şcolar la un 

număr cât mai mare dintre copiii pe care îi instruieşte. 

• lider: conduce un grup de copii, exercitându-şi puterea asupra principalelor fenomene ce se 

produc. Este un prieten şi confident al copilului, sprijin în diverse situaţii. 

• consilier: în această ipostază este un observator sensibil al comportamentului copiilor, un 

îndrumător persuasiv şi un sfătuitor al acestora. 

• model: prin întreaga sa personalitate, prin acţiunile şi comportamentul său; este un exemplu 

pozitiv pentru copii şi părinţi, în acelaşi timp. 

• manager: supraveghează întreaga activitate a copiilor din grupa pe care o conduce, asigură 

consensul celelalte colege, cu părinţii şi cu ceilalţi factori. 

Din aceste roluri (deşi nu sunt singurele) decurg dimensiunile competenţei profesionale 

ale cadrului didactic: 

A. Competenţa de specialitate care cuprinde trei capacităţi principale: 

 cunoaşterea curriculum-ului; 

 capacitatea de a stabili legături între teorie şi practică; 
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 capacitatea de înnoire a conţinuturilor în consens cu noile achiziţii ale ştiinţei domeniului 

(dar şi cu cele din domenii adiacente); 

B. Competenţa psihopedagogică care este rezultanta următoarelor capacităţi: 

 capacitatea de a cunoaşte copiii şi de a lua în considerare particularităţile lor de vârstă şi 

individuale la proiectarea şi realizarea activităţilor instructiv-educative; 

 capacitatea de a comunica uşor cu copiii, de a-i influenţa şi motiva pentru activitatea de 

învăţare; 

 capacitatea de a proiecta şi a realiza optim activităţi instructiv-educative (precizarea 

obiectivelor didactice, selecţionarea conţinuturilor esenţiale, elaborarea strategiilor de 

instruire,crearea unor situaţii de învăţare adecvate, stabilirea corespunzătoare a formelor, 

metodelor şi instrumentelor de evaluare, etc. 

 capacitatea de a evalua obiectiv programe şi activităţi de instruire, pregătirea copiilor, precum 

şi şansele lor de reuşită în activitatea de şcolar; 

 capacitatea de a-i pregăti pe elevi pentru autoinstruire şi autoeducaţie 

C. competenţa psihosocială şi managerială 

Competenţa psihosocială şi managerială presupune următoarele capacităţi ale profesorului 

contemporan care-şi desfăşoară activitatea în învăţământ: 

 capacitatea de a organiza grupul de copii în raport cu sarcinile instruirii, de a crea situaţii de 

învăţare adecvate şi de a stabili responsabilităţi în grup; 

 capacitatea de a stabili relaţii de cooperare, un climat adecvat în grupul de copii şi de a 

soluţiona conflictele; 

 capacitatea de a-şi asuma răspunderi; 

 capacitatea de a orienta, organiza şi coordona, îndruma şi motiva, de a lua decizii în funcţie 

de situaţie. 

Acestor competenţe li se mai pot adăuga şi altele, după cum fiecărei competenţe i se pot 

asocia şi alte capacităţi. 

Cadrul didactic se implică în activitatea didactică cu întreaga personalitate: motivaţii, 

aptitudini, nivel de competenţă, experienţă personală. Arta de a preda nu se reduce la 

transmiterea cunoştinţelor, ci presupune şi o anumită atitudine faţă de copii, ca expresie a 

concepţiei pedagogice asumate şi a propriilor trăsături de personalitate. În cadrul activităţilor 

didactice se creează multiple raporturi interpersonale între participanţi, antrenaţi cu toţii într-un 

proces constant de influenţare reciprocă. Reuşita unui cadru didactic depinde de multe ori de 

natura relaţiilor pe care le stabileşte cu copii de la grupa pe care o conduce în cadrul acestei 

interacţiuni, aspect deosebit de important, deoarece multe dificultăţi de învăţare şi educare se 

datorează unor relaţii deficitare. 

Natura relaţiilor pe care cadrul didactic le stabileşte cu copiii este determinată nu numai 

de stilul de abordare a activităţii şi de trăsăturile sale de personalitate, ci şi de trăsăturile 

individuale şi de grup ale preșcolarilor. De aceea, cadrul didactic trebuie să aibă abilitatea de a-şi 

cunoaşte partenerii de activitate. Empatia cadruui didactic nu înseamnă o cunoaştere de tip 

analitic, ci capacitatea de a depune un efort imaginativ pentru a-l înţelege pe celălalt, sub 

aspectul potenţialului de care dispune, al atitudinilor şi sentimentelor sale, al semnificaţiei 

conduitei manifestate. Cadrul didactic trebuie să adopte un stil democratic, caracterizat prin 

relaţii deschise, bazate pe încredere reciprocă şi acceptare, reuşind astfel să colaboreze cu copiii 

într-o atmosferă armonioasă, lipsită de încordare. Calitatea procesului instructiv-educativ este 

dependentă şi de relaţia afectivă dintre educator şi copii. De aceea este necesar ca fiecare cadru 

didactic să fie preocupat de cultivarea unor relaţii bune cu copiii de la grupa pe care o conduce.  

Trăsăturile negative de personalitate ca: superficialitatea, cinismul, încăpăţânarea, apatia, 
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indiferenţa, rigiditatea, agresivitatea creează o atmosferă nefavorabilă în jurul său. Dimpotrivă, 

agreabilitatea, gradul de deschidere spre ceilalţi, permeabilitatea la schimbări, amabilitatea, 

răbdarea, stăpânirea de sine, dorinţa de a ajuta, sociabilitatea, încrederea, capacitatea de a 

înţelege problemele vor întări calitatea relaţiilor pedagogice. 

Echilibrul intelectual şi psihic, luciditatea, intuiţia, bunul-simţ, tactul pedagogic sunt 

calităţi indispensabile cadrului didactic. Acestora li se adaugă calităţi morale: probitatea, 

obiectivitatea, generozitatea, modestia, blândeţea, cinstea, sinceritatea, demnitatea, 

conştiinciozitatea. 

Educaţia pentru cetăţenie democratică este considerată, pe plan european, ca prioritate a 

reformelor educaţionale. Aceasta este văzută ca instrument al coeziunii sociale bazată pe 

drepturile şi responsabilităţile cetăţenilor. De asemenea, reprezintă o dimensiune majoră a 

politicilor educaţionale în toate ţările europene. Astfel, se poate spune că educaţia pentru 

cetăţenie democratică este un scop educaţional, dirijând sistemul de învăţământ către un set de 

valori comune. 

Educaţia morală este un proces complex şi neîntrerupt care trebuie început de la cea mai 

fragedă vârstă, când copilul, imitând, îşi formează deprinderi de comportare civilizată. 

Succesul educaţiei morale la vârsta preşcolară nu vine de la sine, ci este rezultatul unei 

munci stăruitoare, migăloase, desfăşurată cu pasiune şi responsabilitate atât de educatoare cât şi 

de părinţi. Pentru început, copiii vor fi învăţaţi să acţioneze în concordanţă cu cerinţele adulţilor, 

iar mai târziu, vor fi ajutaţi să înţeleagă de ce este bun un anumit comportament şi nu altul, iar ei 

vor fi capabili să discearnă. 

Din experienţa acumulată, am constatat că, pentru reuşită în educaţia moral-civică a 

preşcolarilor trebuie respectate particularităţile de vârstă şi individuale ale fiecărui copil şi 

trebuie să se ţină cont de mediul familial în care creşte copilul. Pentru un rezultat pozitiv, pentru 

a avea eficienţă, se impune ca, influenţele educative care se exercită asupra lui în familie, trebuie 

să se sincronizeze cu cele ale grădiniţei. 

Grădiniţa, prin specificul ei, are rolul de a-i modela pe copii pentru o armonioasă 

convieţuire în colectiv. În colectiv, raporturile, faptele de comportament sunt reglementate prin 

prisma unor categorii şi valori specifice: binele şi răul, cinstea şi necinstea, hărnicia, dragostea de 

muncă, îndrăzneala, omenia ş.a. La această vârstă, activitatea din grădiniţă poate valorifica din 

plin fondul afectiv al copiilor, fiind ajutaţi să aibă încredere în ei şi în cei din jur, să se comporte 

într-un anume fel, pentru binele colectiv. 

Dezvoltarea morală a copiilor şi a tinerilor înseamnă formarea comportamentelor morale, 

a sentimentelor şi înţelegerii morale, a empatiei şi dragostei faţă de celălalt. Toate acestea sunt 

rezultatul unui proces îndelungat care începe de cel puţin de la preşcolaritate. Înaintea vârstei de 

trei ani, după depăşirea crizei afective, copiii dobândesc o capacitate nouă, aceea de a răspunde 

pozitiv la cerinţele adulţilor şi de a se subordona acestora. Este începutul construirii unei 

conştiinţe morale primare, cum o numeşte Jean Piaget, şi care va caracteriza aproape toată 

preşcolaritatea. 

Atunci când scrii, vorbeşti sau gândeşti despre oameni şi omenie, bun simţ, prietenie, 

despre iubire, despre dragostea de meserie, de copii, de oameni, sufletul este inundat de o 

bucurie imensă. Helen Keller are dreptate când spune că „Cele mai frumoase lucruri din lume, 

nu pot fi văzute sau atinse, ele se simt doar cu inima.” 

Este minunat să fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, să ajuţi 

necondiţionat acolo unde este nevoie! Energia vine din suflet şi sufletele copiilor au multă 

energie de dăruit. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 
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public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitare, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, 

umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social si comunitar, și altele de 

tipul acesta. 

Voluntariatul reprezintă un schimb reciproc avantajos între om și comunitate. Oricine 

dorește poate fi voluntar. Copii, tineri, adulți, persoane de vârsta a treia. Persoane cu și fără 

dizabilități. persoane de toate rasele și etniile. Persoane de orice sex sau orientare sexuală. 

Persoane implicate politic/religios sau nu. Persoane cu studii postuniversitare și persoane fără 

studii sau cu studii minime. Persoane cu venituri mari, medii sau mici. 

La nivelul unităţii noastre de învăţământ, voluntariatul a reprezentat o practică de succes. 

Asfel, au fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale 

pentru familiile defavorizate și pentru anumite situații critice, privind sănătatea unor copii. De 

asemenea, au fost făcute donații financiare pentru familiile din zonele sinistrate din județul Gorj 

și din alte județe ale țării. 

Permanent, părinții au acordat o atenție deosebită proiectelor tematice desfășurate la 

nivelul fiecărei grupe, contribuind cu materialele solicitate de educatoare, prin intermediul 

anunțurilor făcute la afișier. Deasemenea, ori de câte ori au fost solicitări, părinții au fost primiți 

în sala de grupă, pentru a asista la activități, implicându-se alături de educatoare la 

confecționarea de material didactic. 

Cu ocazia organizării unor activități extracurriculare organizate la nivelul grupelor sau 

grădiniței, părinții preșcolarilor au susținut financiar desfășurarea acestora și de cele mai multe 

ori, când au fost mobilități, au însoțit copiii. 

Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul 

acesta. Ceea ce faci trebuie să vină din inimă și nu dintr-o constrângere sau impunere din partea 

cuiva. 

Noi, cadrele didactice, avem nobila misiune de a-i forma pe copii în spiritul acestor valori 

umane care să le permită o bună integrare în societate. 

Organizarea unor activități extrașcolare prin care preșcolarii să contribuie, după puterile 

lor, la creșterea calității vieții în comunitatea în care trăiesc, are nenumărate avantaje din punctul 

de vedere al educației pe care o face grădinița. Acestea sunt: împletirea teoriei cu practica, 

preșcolarii constatând că ceea ce învață la grădiniță poate fi aplicat în cadrul unei acțiuni 

concrete; acțiunile dezvoltă la copii responsabilitatea și sensibilitatea față de semenii lor; se 

creează legături la nivelul comunității; se stimulează gândirea critică; se educă percepția 

multiculturalității; se dezvoltă stima de sine și devotamentul pentru ideile civice. 

Copiii, de cele mai multe ori sunt considerați prea mici pentru a-și asuma responsabilități, 

dar, dacă li se oferă ocazia, ei pot deveni chiar un model pentru cei mari, ca vârstă sau ca statut 

în comunitate. Aceştia sunt creativi, activi, optimişti, visători şi manifestă un entuziasm 

molipsitor, care poate antrena alți membri ai comunității în procesul de schimbare. 

Aşadar, este o onoare să fii voluntar în comunitatea unde trăieşti alături de alţi voluntari 

inimoşi, care au ceva de dăruit. Este foarte important să-ţi pese de cei din jur. Atunci când 

dăruieşti iubire, primeşti iubire, când respecţi, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate 

în conşiinţa preşcolarilor prin participarea directă la acţiuni. Le-am dat ocazia copiilor să 

observe, să acţioneze, să experimenteze în acest plan valoric. Totalitatea acestor condiţii trăite în 

care ei au acţionat, le-au oferit o experienţă de viaţă mai bogată şi pozitivă care nu va fi uitată 

uşor. 

Încheierea unor Contracte de colaborare cu Fundaţia „S.O.S. Copiii Gorjului”, cu 

Complexul de Servicii Alternative la Protecţia Rezidenţială – Tg-Jiu, Agenţia pentru Protecţia 

Mediului şi întocmirea unui Calendar de acţiuni, în funcţie de evenimente, de marcare a unor zile 
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la nivel local, naţional şi mondial şi desfăşurând în acest cadru programe educative cu copiii din 

grădiniţă, ne-au permis implicarea în acţiuni în domeniul educativ, umanitar, filantropic, religios, 

drepturile copilului, sanitar, cultural-artistic, sportiv, de protecţia mediului, ecologic, rutier. 

Toate activităţile desfăşurate cu preşcolarii fac parte dintr-un demers didactic global, în 

care graniţele dintre categoriile de activităţi dispar. Selectarea domeniilor s-a făcut în funcţie de 

interesele copilului şi familiei acestuia, cu consultarea unor parteneri educaţionali şi specialişti, 

iar obiectivele, conţinuturile şi strategiile de proiectare au fost adaptate la particularităţile de 

vârstă şi individuale ale copiilor. 

Prin implicarea preşcolarilor care ne frecventează grădiniţa şi a părinţilor acestora, a 

şcolarilor din şcolile partenere cu care colaborăm, prin participarea directă la aceste acţiuni,  am 

încercat să cultivăm simţul omeniei, datoriei, responsabilităţii, care dau cu totul o altă coloratură 

vieţii morale a omului. Am încercat ca, prin implicarea în aceste acţiuni educative, să contribui la 

formarea personalităţii armonioase a copiilor, a valorilor morale şi eficientizarea lor, atrăgând 

toţi factorii educativi, parteneri în educaţie. Spiritul de omenie, se manifestă în relaţiile cu 

semenii noştri, iar piatra de încercare a omeniei este fapta bună. Ea nu se manifestă în vorbe, ci  

în fapte. Bunătatea înfrumuseţează viaţa, împăcînd toate neînţelegerile, ea limpezeşte ceea ce e 

încurcat, uşurează ceea ce e greu, înveseleşte ceea ce e trist. 

Ca educatoare, suntem capabile să dăruim şi să primim dragoste şi să purtăm în conştiinţă 

imensa răspundere de a educa, de a sădi în conştiinţa copiilor valori morale care vor da roade 

mai târziu. Aceste valori morale încercăm să le cultivăm prin participarea directă cu copiii la 

viaţa comunităţii în cadrul activităţilor, jocurilor, spectacolelor organizate, activităţilor 

extracurriculare. Cadrele didactice care îşi iubesc meseria, îi vor învăţa pe copii să iubească ... să 

înveţe. 

În cadrul acestor activităţi, copiii au asimilat informaţii, au reţinut gesturi,  

comportamente, au observat modele pe care mai târziu vor încerca să le imite.  

Prin aceste activităţi, am încercat acumularea unei experienţe de viaţă a copiilor. Ei au 

acumulat informaţii, au învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor experienţe variate 

ei îşi vor dezvolta capacitatea de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona la 

nevoile semenilor. 
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  Importanța voluntariatului în educația elevilor 

 

Prof. înv. primar Sanda Marinela 

Școala Gimnazială ,,Alexandru-Ștefulescu”, Tg-Jiu 

 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Am descoperit acest aspect la copiii din 

școala noastră, urmărinde evoluția copiilor și după ce ”și-au luat zborulˮ. Activitățile realizate de noi la 

nivelul școlii i-a ajutat să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot 

fi utili societății, că marea schimbare poate începe cu ei.  

De ce trebuie să facem voluntariat în școli? Iată câteva motive şi soluţii: 

Prin voluntariat, copilul/ elevul: 

- îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţă; 

- învaţă să aprecieze lucrurile pe care le are şi le găseşte o altă utilitate; 

- îşi setează obiective mai realiste în viaţă; 

- capătă abilităţi de comunicare şi relaţionare socială, care îl vor ajuta, pe viitor, în cariera lor 

profesională; 

- poate descoperi, în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări 

profesionale pe această linie; 

- îşi formează abilităţi de lider, dobândind o capacitate mai bună de a lua decizii; 

- îşi formează prieteni noi; 

- îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii; 

- îşi petrece timpul într-un mod plăcut, învăţând lucruri noi, în acelaşi timp. 

Voluntariatul, privit din perspectiva celor enumerate mai sus, poate fi considerat ca făcând parte 

din educaţia non-formală. Încă de la grădiniţă, apoi la şcoală, în liceu, copiii și tinerii adolescenţi 

trebuiesc îndrumaţi, educaţi în spirit civic, prin diverse acţivităţi extracuriculare, prin proiecte realizate 

în strânsă legătură cu ONG-urile. Cadrul didactic,  prin însăşi exemplul lui, le deschide inima, le 

formează deprinderi şi le educă gândirea copiilor. 

Copilul/ tânărul adolescent, cu cât va fi lăsat să observe, să cunoască, să exploreze, şi cu cât va 

fi învăţat de mic că este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu 

te aştepţi neapărat să obţii beneficii materiale, cu atât el va tinde să introducă ideea şi dorinţa de 

voluntariat în viata lui. izitele la centre de copii sau de bătrâni, spectacole caritabile, târguri caritabile 

cu vânzare de produce hand-made-uri realizate de beneficiari, şi alte evenimente organizate (în care se 

pot stânge donaţii), pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe copii/şcolari şi tineri adolescenţi, şi de 

a-i obişnui să se acomodeze în rolul de voluntari. 

Cu cât se începe mai repede în instituţii şcolare să se realizeze astfel de activități, de voluntariat, 

cu atât copilul/ elevul/ tânărul adolescent îşi va creiona un traseu mai clar în viaţă! Astfel de evenimete 

şi activităţi civic educative îi formează pe aceştia ca oameni şi îi pregătesc pentru viaţa de adult, 

câştigând astfel “şcoala vieţii”! 

Un aspect important al creării de şanse egale pentru copiii defavorizaţi îl poate reprezenta 

sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în situația de a absenta de la cursuri și chiar 

de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung 

să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze 

cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, implicarea activă în propria devenire, 

schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine elevul, descoperirea capacităţilor, 

competenţelor proprii.  
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În statele lumii civilizate, voluntariatul reprezintă un tip de activitate practicat la scară largă de 

categorii diverse de oameni și din diferite motive: de a ajuta semenii, de a se experimenta într-un anumit 

domeniu, de a cunoaște oameni sau chiar de a se distra, în sensul bun al cuvântului. În România, 

voluntariatul beneficiază de o minimă atenție și de o slabă informare. 

Activitățile de voluntariat pe care le-am realizat în cadrul școlii noastre i-au vizat pe elevii cu 

cerințe educative speciale, pe cei aflați în pragul abandonului școlar și pe copiii proveniți din familii 

defavorizate, în scopul ameliorării diferențelor din comunitate, ajutându-i astfel și pe cei buni sau foarte 

buni la învățătură. Cu sprijinul unor edituri, cercurile de lectură i-au avut ca protagoniști pe acești copii. 

Concret, m-am gândit că nu numai copilul cu cerințe educative speciale are nevoie de ajutor, mai mult 

de atât, chiar el poate fi de ajutor la rândul său. 

Activitățile în care aceste roluri se schimbă sunt extrem de interesante la nivelul dezvoltării 

psihice a elevului, întrucât, din neputincios și neajutorat, devine un om important, util pentru 

comunitatea sa, fapt pe care îl vede prin realizările sale. Elevii conştientizează, prin manifestări precum 

simpozioane, serbări, concursuri de creaţie literară, importanţa existenţei unei mentalităţi pozitive legate 

de interculturalitate, toleranţă, respect reciproc şi respect faţă de cei defavorizaţi. Activităţile literare au 

şi rolul de coeziune a grupului, de a îmbunătăţi relaţiile de comunicare şi interrelaţionare între elevi, 

respectiv, elevi şi adulţi. Acestea se realizează şi în vederea apropierii procesului instructiv-educativ de 

,,școala de după școalăˮ, înzestrării elevilor cu acele capacități și atitudini care să mărească raportarea 

creativă la mediul școlar și la cerințele sociale. 

Un alt aspect important este schimbul de experiență care se realizează la nivelul acestor 

activități, elevii învățând astfel să își asume responsabilități diverse, să înțeleagă mai bine problemele 

comunității în care trăiesc. Învățarea lucrurilor noi îi ajută să își formeze deprinderi utile, realizându-se 

într-un alt fel decât prin memorarea unor conținuturi lipsite de sens pentru ei. Astfel elevii învață să 

dăruiască, la rândul lor, o parte din ceea ce au sau din ce au primit. Faptul că fac parte dintr-o echipă le 

oferă un confort psihic enorm. În calitate de dascăl, am observat comportamentul copiilor,  care se 

integrează ușor și sunt ca un magnet pentru cei din jurul lor, dar și pe cel al elevilor stigmatizați de 

colectiv din anumite motive. Am constatat, cu mare mulțumire, schimbarea radicală care s-a produs 

când un asemenea elev a devenit voluntar, personaj principal al propriei vieți; cei din jurul său l-au 

privit altfel, l-au descoperit într-un mod surprinzător, ceea ce l-a ajutat să își facă prieteni și să aibă 

rezultate mult mai bune la învățătură. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari și, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învățăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „Dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta 

este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalității, prin toleranță și 

prin iubire. Elevii învață să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte 

stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. 

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificați, își formează noi prieteni și realizează rolul 

lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie 

sufletească prin sensibilitatea exprimării. 
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  CEI ȘAPTE ANI DE ACASĂ 

                                                                                          

                                                                PROF.ÎNV.PREȘC. SILAȘ  VALENTINA-STELIANA 

                                                                 GPP”DUMBRVA MINUNATĂ”BISTRIȚA 

 

 

       Ce înseamnă expresia ”cei șapte ani de acasă?” 

       Pentru cei mai mulți dintre noi, expresia „cei  șapte ani de-acasă“ este sinonimă cu un set de reguli 

de politeţe şi de principii de viață esențiale, pe care copilul le deprinde la o vârstă fragedă, în sânul 

familiei, și care îl ajută pe adultul de mai târziu să se integreze în viața socială. 

       „Nu are cei șapte ani de acasa” replicam deseori atunci cand facem referire la un copil nepoliticos, 

care nu și-a însusit regulile de comportament civilizat in societate. Această  expresie definește însă tot 

bagajul de cunostințe, deprinderi, comportamente si atitudini acumultate în primii șapte ani de viață. 

Această perioadă de timp este considerată „culmea achizițiilor”, este una din perioadele de intensă 

dezvoltare psihică, deoarece copilul are o capacitate foarte mare de acumulare de informații, de 

memorare si de însușire a diverselor comportamente, atitudini, limbaj, etc. Deși modelarea caracterului 

copilului nu mai este exclusiv responsabilitatea familiei în primii șapte ani de viață, ea joacă  totuși rolul 

fundamental  în ceea ce privește adultul care se va forma. De aceea psihologii consideră că este esențial 

ca familia să petreacă cât mai mult timp împreună cu copilul.                                                                                                                                                                           

Niciun părinte nu-şi doreşte ca odrasla sa să dea dovadă de proastă creştere, acasă sau în societate. Şi, 

evident, fiecare părinte ar vrea ca fiul său sau fiica sa să fie un exemplu de bună purtare în toate 

contextele sociale, începând de la comportamentul în mediul familial şi până la conduita celui mic la 

şcoală, pe terenul de sport, la teatru sau în vizită la rude. 

       Educația copilului are la baza o serie de reguli care formează ansamblul educțional. Fie că este 

vorba despre viața de acasă, fie ca vorbim despre educația de la gradiniță sau școală, copilul trebuie 

învațat să înțeleagă  și să respecte regulilele de comportament sau de interdicție pe care i le stabilesc 

parinții sau educatorii. Un copil care are ”cei şapte ani de acasă” va ajunge adultul responsabil, educat, 

politicos, care ştie să spună „mulţumesc“ şi care are o conduită bună în orice situaţie, atât în societate, 

cât şi în viaţa particulară. 

       Ca reguli esențiale pentru creșterea și educarea  unui copil până la șapte ani , ar fi: 

          1. Învață-l să se poarte frumos! 

          2. Stabilește si impune reguli si limite in comportamentul copilului! 

          3. Comunică cât mai mult cu el! 

          4. Invață-l să iubească lectura si carțile! 

          5. Lasă-l să se bucure de copilarie! 

          6. Nu abuza in niciun fel de copil!( fizic, emoțional, verbal ) 

          7. Învață-l să își exprime emoții si sentimente! 

          8. Învață-l să spună mereu adevarul! 

          9. Petrece cât mai mult timp cu micuțul tău! 

        10. Iubește-l necondiționat si arată-i zilnic asta! 

      Ce pot învața copiii in cei șapte ani? 

          – deprinderi de autoservire; 

          – ordine; 

          – igienă; 

          – curațenie si exprimarea propriilor nevoi; 

          – exteriorizarea trăirilor, sentimentelor si emoțiilor atat pozitive, cat si negative; 

          – bune maniere si comportament; 

          – limbaj corect transmis (fără greșeli de pronunție, topică ori dezacord dintre parțile de vorbire); 
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          – modul de a relaționa cu ceilalți și de a răspunde la diverse provocari ale mediului înconjurator 

(este certat de cineva, i se ia jucăria de către alt copil, nu primește cadoul dorit, este pedepsit pentru 

diverse fapte, etc); 

          – consecvență  în realizarea unei sarcini; 

          – concentrare a atenției; 

          – perseverență  în realizarea unei  sarcini; 

          – alegerea motivelor si motivațiilor atunci cand vrea să facă ceva. 

       Copilul este pregatit să primească  informații. De aceea, este important cum sunt transmise aceste 

informații, de către cine si în ce mod. Se numesc „cei șapte ani de-acasă” deoarece copilul  își petrece 

cel mai mult timp cu familia, în special până la vârsta de trei ani, iar membrii ei au cea mai mare 

influență  asupra lui. Bebelusul este atașat de mamă și de tată, iar comportamentele, limbajul sunt imitate 

si exprimate de către copil în joaca lui si in comunicarea cu ceilalți. Ticurile verbale, reacția adulților la 

diversi stimuli, modul de a raspunde la mediu le putem observa la copilul nostru, asemeni unei oglinzi. 

        La vârsta preșcolară, copilul are nevoie de modele, de identificare cu o persoană  foarte apropiată. 

Astfel, el se va identifica cu mama sau cu tata: „Eu semăn cu mama, sunt frumoasă ca ea”,  „Tata e la 

fel ca mine, suntem puternici amandoi ”. Astfel  va exista o încercare de concordanță  între imaginea 

impusă de ceilalți si cea a cunoașterii de sine. Parinții sunt modele pentru copiii lor. Atat timp cât aceștia 

respectă regulile de comportament civilizat, si copilului îi va fi mai ușor să le adopte. Nu are nicio 

relevanță să obligăm copilul să spună „mulțumesc” dacă nu aude în casă acest cuvânt. Trebuie să  ne 

controlăm limbajul ,comportamentul  în fața copilului și exprimarea diverselor sentimente (furie, 

dezamagire, tristețe, etc), precum și a dorințelor si nevoilor.  Va trebui sa ne impunem anumite restricții, 

conduite si chiar moduri de rezolvare a conflictelor, astfel încat copilul să poată trage învățăminte atât 

din situațiile si întamplarile frumoase din viața noastră, cât si din cele negative. Este nevoie de însușirea 

responsabilității de a fi parinți, de a fi permanent constienți că cel mic ne supraveghează, ne analizează, 

interiorizeză  ceea ce facem noi, iar mai tarziu va exterioriza toate acestea în diverse situații si va fi 

judecat, acceptat ori nu în societate. Parinții trebuie sa îi explice clar copilului ce are voie sa faca si ce 

nu. Regulile trebuie sa fie clare, echilibrate, iar copilul are nevoie să fie informat dinainte care sunt 

consecințele nerespectarii lor. Orice comportament pozitiv trebuie întarit nu prin recompense materiale 

(jucarii, dulciuri), ci prin exprimarea bucuriei si mulțumirii. În același timp, parinții trebuie sa fie 

flexibili si sa ierte micile greseli ale copilului, deoarece si ei mai greșesc uneori. Cuvintele au o putere 

imensă asupra copilului, încurajările sunt mult mai eficiente decât critica, un copil criticat permanent, 

devalorizat si pedepsit destul de des se va adapta foarte greu într-un grup, va avea tendințe de a încalca 

normele ori nu va fi încrezator in forțele proprii. 

       Un copil care este educat frumos şi cu grijă va şti cum să se poarte la şcoală, cum să se prezinte la 

interviul pentru un loc de muncă, cum să-şi facă prieteni şi cum să și-i menţină. Aşadar,”cei şapte ani 

de acasă” reprezintă și abilitățile minime de socializare, care ajută un adult să se integreze şi să fie 

acceptat. Chiar dacă manierele nu mai sunt atât de rigide ca pe vremea bunicilor, e foarte important ca 

micuţul să ştie cum să vorbească şi să fie capabil să înţeleagă regulile nescrise dintr-un anumit grup sau 

dintr-o anumită comunitate. Bineînţeles, în ”cei şapte ani de-acasă” intră şi o componentă de altruism, 

adică cel mic să arate că îi pasă de ceilalţi, că ştie să asculte ce spune cineva, că e gata să sară în ajutor 

atunci când este rugat. Nu este vorba numai de etichetă, de cum să se îmbrace, să mănânce şi să se 

poarte în anumite situaţii. Copilul trebuie să fie capabil să arate că celălalt este important pentru el, că 

are valoare ca om. 

       Iar ca o concluzie , putem spune că toți cei implicați în formarea și modelarea ”celor șapte ani de 

acasă”,vor fi și beneficiarii acestui proces, adică: copilul-viitorul adult, familia și nu în ultimul rând 

societatea. 
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A FI VOLUNTAR! 

Prof. Emilia Daniela Barbir 

Școala Gimnazială Măriței 

      

 În ciuda a ceea ce cred multe persoane, voluntariatul nu este „muncă pe gratis”. Din contră, beneficiile 

pentru voluntar sunt nenumărate. Voluntariatul este un mod de a îți face prieteni noi, de a ajuta la 

corectarea unor probleme sociale, și de a te dezvolta 

Ce este voluntariatul? 

      Prin voluntariat te asiguri personal că lumea se așază pe un făgaș mai bun dar investești și în tine, 

deoarece atunci când ești voluntar acumulezi o serie de competențe care te ajută atât în relația cu cei 

din jurul tău, dar şi la facultate sau la locul de muncă. În toată lumea sunt milioane de oameni care au 

nevoie de ajutor: sunt forțați să muncească, nu au acces la educație, sunt exploatați, nu au adăpost sau 

nu au ce mânca. Resursele autorităților și organizațiilor neguvernamentale sunt limitate atât din punct 

de vedere financiar cât și în ceea ce privește personalul. Și aici intervin voluntarii. Ei sunt cei care fac 

o anumită activitate pentru că așa își doresc, în folosul altcuiva, fără a primi bani. Voluntarii sunt 

indispensabili într-o organizație neguvernamentală. La eliberare voluntarii contribuie la lupta pentru 

combatarea traficului de persoane. 

Cine poate fii voluntar? 

     Oricine. Atât timp cât există voinţă şi entuziasm, orice persoană poate să aducă în acest mod o 

contribuţie lumii. 

       Sunt zeci de motive pentru care ar trebui să faci voluntariat, dar ne-am concentrat pe şase ca să 

petreci mai puţin timp citind şi mai mult timp făcând voluntariat. 

1. Îţi faci noi prieteni 

 

        Unul dintre cele mai bune moduri de a cunoaşte noi persoane şi de a crea o relaţie de prietenie 

durabilă este prin voluntariat. În funcţie de organizaţia în care alegi să faci voluntariat, vei cunoaşte 

persoane care au aceleaşi interese, care luptă alături de tine pentru o cauză comună. De asemenea, 

voluntariatul te poate ajuta să-ţi depăşeşti timiditatea şi să îţi dezvolţi abilităţile de socializare. 

2. Voluntariatul te ajută în carieră 

Fie că ai sau nu deja un loc de muncă, voluntariatul te responsabilizează, te învaţă cum să îţi gestionezi 

timpul, îţi dă anumite competenţe care te vor ajuta la un moment dat în carieră. Atunci când eşti voluntar 

trebuie să dedici un anumit interval de timp organizaţiei în care activezi, trebuie să lucrezi în echipă şi 

să înveţi să comunici deschis şi calm cu colegii tăi, trebuie să ajuţi la soluţionarea diverselor probleme, 

să contribui la un anumit proiect de la început până la final, ceea ce înseamnă că trebuie să fii organizat 

https://www.eliberare.com/voluntari/
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şi să ştii să gestionezi eficient sarcinile care îţi revin.Toate aceste competenţe sunt absolut necesare la 

locul de muncă şi te pot ajuta chiar să obţii jobul pe care ţi-l doreai sau să avansezi în carieră. 

 

3. Voluntariatul te face să te simţi împlinit 

Nimic nu se compară cu sentimentul că ai contribuit la comunitatea din care faci parte sau că ai ajutat 

nişte persoane mai puţin norocoase. 

Mai mult, oamenii de ştiinţă au demonstrat că voluntariatul te face mai fericit pentru că reduce stresul 

şi te face mai sănătos. Potrivit helpguide.org, atunci când îţi canalizezi energia pentru a ajuta pe 

altcineva eşti mai puţin tensionat, îţi dă un sentiment al apartenenţei şi te face mai încrezător în forţele 

proprii. De asemenea, voluntariatul te face şi mai sănătos. Stările şi emoţiile noastre întăresc sistemul 

imunitar. Munca unui voluntar este indispensabilă şi contribuie cu adevărat la o cauză care poate 

depăşeşte comunitatea în care trăieşti. 

4. Descoperi realitatea din jurul tău 

Este uşor să trăieşti într-o bulă, deconectat de ce se întâmplă 

în lume, însă mai devreme sau mai târziu tot ne vom lovi pe părţile urâte ale lumii în care trăim. Şi nu 

putem aştepta ca lumea să devină mai bună de la sine, trebuie să ne implicăm. Atunci când eşti voluntar 

descoperi punctele vulnerabile ale lumii în care trăim şi putem ajuta să le fortificăm. De asemenea, 

voluntariatul te ajută să înţelegi de ce deşi o problemă nu te afectează pe tine personal, afectează 

societatea ca întreg şi este nevoie de toate eforturile noastre să o găsim soluţie. La eliberare 

voluntarii află toate formele pe care le ia traficul de persoane, cine poate cădea victimă traficanților, cât 

de importantă este prevenția și unde trebuie îmbunătățit sistemul pentru a combate traficul de persoane 

și pentru a proteja persoanele vulnerabile. 

5.  Ajuţi la corectarea nedreptăţilor 

De câte ori ai fost ajutat de cineva atunci când îţi era greu? Poate că a fost vorba de cineva cunoscut, 

dar simplu fapt că a fost cineva alături de tine, într-un moment în care aveai probleme, a fost suficient 

ca să te ajute să te pui din nou pe picioare. Atunci când eşti voluntar oferi înapoi o parte din bunătatea 

care ţi s-a arătat unor persoane care au mare nevoie de acest lucru. De asemenea, voluntarul contribuie 

la corectarea unor probleme ale societăţii care afectează multe persoane. România este țara europeană 

cu cel mai mare număr de victime ale traficului de persoane, iar 38% dintre persoanele care ajunge pe 

mâinile traficanţilor sunt minore. La eLiberare voluntarii ajută la prevenirea şi combaterea traficul de 

persoane din România prin campaniile în care își dedică timpul. 

 

 

http://www.helpguide.org/articles/work-career/volunteering-and-its-surprising-benefits.htm
https://www.eliberare.com/voluntari/
https://www.eliberare.com/voluntari/
https://www.eliberare.com/voluntari/
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6. Eşti chiar tu schimbarea pe care o vrei în lume 

Nu putem să avem pretenţia ca lucrurile să se rezolve de la sine, sau că autorităţile să fie atât de eficiente 

încât să rezolve toate problemele lumii fără ajutor. Singurul mod de a te asigura că se lucrează la soluţii 

pentru cauza care te preocupă e să îţi sufleci mânecile şi să te implici personal. La finalul zilei, vei 

adormi cu gândul că ai contribuit la soluţionarea unei probleme care afectează mii de oamenii. Sunt 

sute de cauze sociale care merită timpul tău, fie că este vorba despre persoane care nu au adăpost, 

victime ale violenţei domestice sau persoane care sunt forţate să cerşească. Iar voluntarii sunt o parte 

esenţială a mecanismului de corectare a acestor nedreptăţi.   

  Timpul este poate cel mai preţios lucru pe care îl putem oferi unei cauze. De aceea este foarte 

important să îţi gestionezi timpul cu atenţie şi să dedici o parte din el unei cauze care ţi se 

potriveşte. Însă, doar pentru că îţi rezervi un anumit interval de timp pentru a contribui la o 

cauză, asta nu înseamnă că acel timp nu este şi pentru dezoltarea ta personală. 
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Dezvoltarea personalității elevilor prin participarea la voluntariat 

 

prof. înv. primar Ciungu Elena-Alina 

Liceul Sanitar „Antim Ivireanu” Rm. Vâlcea 

 

  În dezvoltarea armonioasă a personalității copiilor, în desăvârșirea educației și formării sociale 

și  profesionale, voluntariatul este un element însemnat. Implicat în activităţi de voluntariat, elevului i 

se oferă de fapt şansa descoperirii propriilor abilităţi şi dobândirea altora, beneficiile calităţii de a fi 

voluntar fiind numeroase. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care 

derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De 

asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, 

încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să 

promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, 

prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale 

(încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul 

nostru. 

Ce înseamnă a fi voluntar? 

O definiție a cuvântului voluntar am creionat lansând întrebarea elevilor mei din clasa a IV-a. Iată ce 

răspunsuri am obținut: 

• Să dai dovadă de compasiune, de înțelegere, de răbdare, de grijă; 

• Să fii uman;  

• Să fii empatic; 

• Să iubești oamenii; 

• Să fii tolerant; 

• Să socializezi, să cunoști persoane, să conștientizezi problemele lor; 

• Să îți faci prieteni noi; 

• Să îi ajuți pe ceilalți,  

• Să împarți cu ceilalți ceea ce ai; 

• Să aduci zâmete pe fețele copiilor; 

• Să dăruiești bucurii, momente de fericire; 

• (conform explicațiilor din DEX) „care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit 

de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Am participat la activități de voluntariat împreună cu elevii mei, oferindu-le posibilitatea de a 

experimenta acest tip de acțiuni,cunoscând beneficiile acestora, în cadrul unor parteneriate pe care 

școala noastră le-a încheiat cu diverse instituții. Am avut o preocupare continuă, la nivelul școlii, de a 

implica elevii în cât mai multe acţiuni de voluntariat, elaborând an de an un calendar de fapte bune al 

celor care doresc să-şi ofere ajutorul necondiţionat. Implicarea elevilor a fost, de fiecare dată, 

necondiționată și foarte activă.  Am fost plăcut surprinşi chiar să constatăm că singuri, elevii noştri, au 

iniţiat proiecte la nivelul clasei sau al şcolii, prin care solicitau ralierea altor colegi în scopul rezolvării 

unei probleme a unui copil, a unei categorii defaforizate sau a comunității.  

Parteneriatul cu un centru de educație incluzivă, la care am participat în caliate de membru 

coordonator voluntar, împreună cu elevii din clasa mea, a însemnat organizarea a numeroase activități 

sociale și educative commune. Elevii au participat cu entuziasm, implicându-se activ și 

afectiv,oferindu-se voluntar pentru a-i ajuta pe copiii cu dizabilități. Cu toate că la început voluntarii 

au fost reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de 
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legătură cu aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând 

împreună cu ei, în final comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. 

În timp, activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că 

acești copii cu dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au 

avut oportunitatea de a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și 

experimentând lucruri noi.  

Activitățile cuprinse în acest parteneriat s-au desfășurat în spiritul toleranței și al solidarității: 

„Să fim mai buni”, „Toți copiii pe scenă”, „Săptămâna fructelor și a legumelor”, „Spiridușii lui Moș 

Crăciun”. 

Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni 

depind de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o 

calitate pe care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de 

circumstanţele în care se găseşte. 

Copilul deprinde abilitatea de a lucra în echipă, implicându-se activ şi căutând soluţii. Devine 

înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi încercă să le rezolve. De altfel, în acest mod, dezvoltă şi 

calitatea de a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai 

bună cale de a-l determina să depăşească momentul. 

Voluntarul învaţă să adopte o atitudine tolerantă faţă de cei din jurul său, învaţă că acceptarea 

şi aprecierea diversităţii este soluţia pentru a comunica în mod constructiv în situaţii sociale diverse. 

Elevul se va simţi împlinit dacă activităţile la care participă din proprie iniţiativă răspund 

nevoilor individuale sau ale comunităţii din care face parte. Răbdarea, îngăduinţa, cordialitatea sunt 

calităţi pe care le câştigă dacă este încurajat să-şi folosească inteligenţa şi ingeniozitatea. De asemenea, 

creativitatea şi originalitatea pot fi stimulate atunci când copilul este antrenat în acţiunile voluntare, 

abilităţi ce vor contribui la formarea sa. Acestea corespund profilului unui voluntar care promovează 

un stil de viaţă bazat pe inovaţie în spiritul evoluţiei societăţii căreia îi aparţine. 

Voluntariatul este, în esenţă, un mod plăcut, constructiv şi incitant de a petrce timpul liber. 

Copilul va fi ferit de anturajul nepotrivit, de eventuala idee a inutilităţii lui sau de anxietate, pentru că 

va avea întotdeauna această alternativă de a fi altfel decât ceilalţi care nu împărtăşesc această idee. 

Se știe că unii copii sunt în mod natural sociabili, prietenoși, în timp ce alţii sunt caracterizaţi 

de timiditate şi le este greu să se integreze. Din această perspectivă, voluntariatul are un rol hotărâtor în 

dezvoltarea personalităţii copilului, întrucât contribuie la dobândirea abilităţilor de comunicare şi 

relaţionare socială. O dată cu însușirea acestor abilităţi, încrederea în sine creşte, imaginea de sine se 

conturează, iar respectul pentru ceea ce îl înconjoară se creionează. În acest sens, a voluntaria înseamnă 

a crea legături constructive şi durabile între oameni şi comunităţi, în aşa fel încât oferă copilului 

posibilitatea de a exersa şi de a dezvolta abilitățile însușite. 

 

 

 

Bibliografie: 
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 O lume mai bună cu fapte bune 

prof. Peştean Nicoleta 

 Grădiniţa PP1,Arad 

Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să 

gândească, să simtă, să voiască, să efectueze anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de 

apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci după faptele lor”.                                                                                                     

 Grădiniţa reprezintă locul unde se formează oamenii activi din societate. Cu fiecare generaţie, 

încercăm să dezvoltăm în fiecare personalitate ce ne trece prin mână, empatie şi simţ de responsabilitate 

faţă de alţi oameni şi faţă de tot ce ne înconjoară. Voluntariatul este activitatea desfăşurată din proprie 

iniţiativă, de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială.(Definitie 

adoptată de Consiliul Naţional al Voluntariatului, iunie 2002). Voluntariatul este o componentă 

fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii -pacea, libertatea, 

oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

Astfel, la începutul anului şcolar am planificat toate activităţile de voluntariat ce urmează să fie 

desfăşurate. În prim plan, am ales să ne concentrăm atenţia asupra copiilor care nu au posibilitatea de a 

merge la şcoală. Am luat legătura cu educatoare, colege din instituţii aflate în zone mai sărace, 

defavorizate. Pe toată perioada acestor activităţi, am păstrat anonimatul persoanelor ajutate, toate datele 

fiind confidenţiale. 

 La  fiecare activitate, menţionăm că am avut parteni de sprijin, părinţii copiilor din grădiniţa 

noastră. implicarea părinţilor în cadrul activităţilor de voluntariat, i-a determinat pe cei mici să 

manifeste interes şi implicare în acţiunile de ajutor.   

 Pe lângă aceste activităţi, am desfăşurat activităţi de voluntariat dedicate copiilor bolnavi, 

bătrânilor din centrele de bătrâni, copiilor cu cerinţe educative speciale. 

 Fiecare activitate a avut un specific anume, şi din fiecare experienţă copiii alături de educatoare 

şi părinţi au învăţat o lecţie. Voluntariatul de la vârste atât de mici, ajută să crească sănătos şi să se 

dezvolte armonios ideea de a fi alături de cei cafre au nevoie de noi. Copiii au fost foarte responsabili, 

au dat dovadă de seriozitate, implicare şi empatie.  

 La sfârşitul anului anului şcolar, organizăm o activitate de prezentare a tuturor momentelor 

surprinse din fiecare activitate. De obicei, proiectăm imagini şi filmuleţe din timpul acţiunilor de 

voluntariat. Această activitate permite fiecărui colaborator, partener şi educatoare să-şi exprime ideile 

pentru noul an şcolar, precum şi să împărtăşească alături de ceilalţi o analiză SWOT, dacă pot spune 

aşa, din ceea ce s-a întâmplat. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste 

acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi 

alături de comunitate şi problemele ei.  

 Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită 

calităţi legate de comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat 

desfăşurate din proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea 

gradului de sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. Prin aceste 

activităţi, am încercat acumularea unei experienţe de viaţă a copiilor. Ei au acumulat informaţii, au 

învăţat să gândească, iar cu timpul, prin trăirea acestor experienţe variate ei îşi vor dezvolta capacitatea 

de a înţelege şi de a discerne, de a fi empatici, de a reacţiona la nevoile semenilor. 

Am reușit să determinăm înțelegerea și sensibilizarea părinților față de nevoile grădiniței, față 

de nevoile copilului pentru promovarea reușitei, toate acestea prin itermediul activităţilor de voluntariat. 

 Voluntariatul, reprezintă hrana pentru suflet. Cele mai câştigate persoane sunt cele care ştiu să 

dăruiască necondiţionat şi ştiu să aducă bucurie în sufletul alora care au fost vitregiţi de  soartă. Şi pe 
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viitor, vom acorda o importanță deosebită implicării preșcolarilor în acțiuni de voluntariat, învățându-i 

astfel să le pese de problemele comunității, să-și asume un rol activ și să genereze soluții creative la 

diversele probleme cu care se confruntă. 

 Lumea este mai bună, dacă în jurul nostru sunt oameni de bine, oameni care doresc să ajute, să 

fie alături de nevoile şi necesităţile celor aflaţi în impas.  

Tot ce ne dorim este : 

• să formăm preşcolarii pentru o lume mai bună 

• să fie buni 

•  să se aplece spre cei neajutoraţi 

•  să râdă 

•  să fie veseli 

•  să asculte până la capăt ceea ce se întâmplă în jurul lor 

•  să iubească 

•  să primească iubirea celorlalţi 

•  să ofere iubire şi veselie necondiţionat 

•  şi cel mai important...să nu aştepte lucruri sau jucării în schimbul faptelor bune.  
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O faptă bună în fiecare zi 

„Fii tu însuți schimbarea pe care vrei să o vezi în lume” 

Mahatma Gandhi 

Prof. înv.primar, Siminescu Petronela 

Școala Primară Horga, com. Epureni, Jud. Vaslui 

 Importanța voluntariatului 

          De mici , trebuie să le dezvoltăm copiilor  empatia, spiritul civic, iubirea față de ceilalți și, mai 

ales, să-i învățăm să acționeze atunci când este cazul. 

          Frumusețea voluntariatului  constă în faptul că oferi necondiționat. Este un act fără 

constrângeri, oferit din toată inima pentru binele și sprijinul  comunității din care faci parte. 

         Voluntariatul educă în ideea că numai prin muncă devii responsabil, mai întâi pentru tine, iar 

apoi pentru ceilalți.  

Rolul voluntariatului 

        Prin voluntariat copiii isi conturează mai bine setul de valori dupa care se ghidează in viata, 

invatând  sa aprecieze bucuriile  și bunurile pe care le oferă celor din jur, isi stabilesc obiective  

realiste in viata, isi formeaza abilitati de comunicare si relationare sociala, pot descoperi prieteni noi 

cu scopuri comune. Voluntariatul, privit din aceasta perspectiva, poate fi considerat o modalitate de 

realizare a educatiei non-formale.  

Obiective  propuse: 

   Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul copiilor 

defavorizati; 

·         Combaterea discriminării pe motive de origine etnică, sex, religie; 

·         Formarea competenţelor de comunicare, implicare activa, munca în echipă 

       Așadar, pornind de la aceste obiective dezvoltăm copiilor nu doar spiritul civic , ci și cele mai 

frumoase sentimente umane, empatia și altruismul cât  și lucrul în echipă. Ei vor înțelege că mai mulți 

suntem mai puternici,  de asemenea, lucrul în echipă le dezvoltă inteligența emoțională- aceasta îl va 

ajuta să își gestioneze propriile emoții și pe ale celor din jur. Iar în viața de adult va avea o 

comunicare echilibrată cu cei de lângă el, va putea să rămână calm în situații de criză, 

           Educând astfel, in viitor vom avea o comunitatea mai unita, oamenii comunității devin mai 

apropiati, mai constienti de rolul lor. Incluziunea sociala nu va mai fi doar un obiectiv de atins, ci o 

normalitate. Dat  fiind faptul că voluntariatul este de interes public datoria noastră a cadrelor didactice 

este  să-i învăţăm pe copii şi părinţi să identifice problemele comunităţii şi să se implice în rezolvarea 

lor. 

          Aceasta îi ajută să pună în aplicare cele învățate la clasă în viața de zi cu zi. De asemenea, le 

dezvoltă simțul cetățeniei și abilitățile civice, stima de sine și încrederea în sine. Construirea unor 
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relații cu adulții din comunitate, alții decât profesorii sau părinții, este un element important al 

dezvoltării elevilor. 

         O școală comunitară încurajează părinții și membrii comunității să acționeze ca voluntari și le 

oferă sprijin și pregătire în acest sens. 

Exemple de activități 

        Cel mai important aspect care trebuie luat în considerare atunci când copiii devin voluntari este 

dacă acele activități de voluntariat vor fi pe măsura intereselor și abilităților lor. 

1. Activități de mentorat 

Avantajul în  școlile unde copii învață în clase de tip simultan, copiii din clasele mai mari  pot ajuta în 

mai multe feluri  pe cei mai mici prin activităti de voluntariat. 

Una din modalitatile prin care pot ajuta este să petreacă timp alături de copii mai mici, care se pot 

confrunta cu probleme de citit, probleme de matematică sau alte subiecte disciplinare pentru școală. 

2. Voluntar  în satul meu 

Participarea la indeplinirea nevoilor oamenilor din sat și asistarea oamenilor care trăiesc acolo. Sunt 

bătrâni singuri  care nu se pot deplasa la cumpărături, care nu au apă potabilă, care nu au lemne 

depozitate într-un  spațiu accesibil lor,care nu se pot deplasa  și nu se pot ocupa de curățenia de 

primăvară în curte.  

3. Voluntariat pentru oamenii săraci din comunitatea locală 

Copii  își pot începe activitățile de voluntariat sprijiniți de Consiliul Local, Primăria Comunei, agenți 

economici, care îi ajută pe săraci. Copiii pot, de asemenea, să înceapă să se gândească la propriul lor 

proiect de voluntariat. Colectarea donațiilor în alimente sau a donațiilor în obiecte.  

4. Voluntar pentru mediu 

Există numeroase moduri prin care copiii pot presta activităti ecologice de voluntariat. 

➢ Activitătile locale de voluntariat pot încuraja copii/ tinerii să ia atitudine si să se alăture 

eforturilor  de a menține un mediu curat și sănătos ,de voluntariat în comunități diverse. 

➢ Activitățile ecologice propuse  și organizate de școală realizate  prin diferite activități 

extrașcolare cum ar fi: curățarea drumurilor din sat de ambalaje, colectarea selective a  

acestora și depozitarea corespunzătoare normelor, curățarea  râului principal din sat de de 

deșeuri, plantarea pomilor din curtea școlii, plantarea de puieți în pădure prin proiecte și 

acorduri semnate între școală și Ocolul silvic etc. 

5. Voluntari creativi 

Copiii creativi voluntari îsi pot folosi talentul pentru a-pune în practică propriile idei despre proiecte 

de voluntariat. 

Ei  pot dona lucrările plastice (picturi, desen graphic, colaje, mărțișoare, felicitări,sclupturi, picturi 

murale),  către spitale de copii sau către centre de plasament, sau se pot folosi de talentul lor pentru a 

împărtăși și altor copii talentul și măiestria lor, prin activităti de desen sau sculptură. 
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Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu 

copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. 

Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod 

real la asigurarea unei lumi mai bune. 

Voluntariatul este activitatea care ne ajută să ne asigurăm personal că lumea se îndreaptă în direcția 

dorită de noi. 

Bibliografie 

https://iteach.ro/experientedidactice/importanta-activitatii-de-voluntariat-pentru-educatie 
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Voluntariatul –un act de bunătate 

Prof. Perniu Elena  

Școala Gimnazială ,, Nicolae Bălcescu” 

 

 

         Voluntariatul  înseamnă a face bine, acesta este o expresie a cetățeniei active care contribuie la 

dezvoltarea solidarității și a coeziunii sociale. Această activitate permite voluntarilor să dezvolte 

abilități și competențe pentru dezvoltarea personală, socială să cunoască oameni noi și să aibă parte de 

o serie de  provocări. Competențele de bază pentru voluntariat sunt: 

Angajament 

Empatie 

Abilități bune de comunicare 

Răbdare 

Pozitivitate 

Respect 

Înțelegere 

Disponibilitatea de a învăța și de a împărtăși abilități 

          Având în vedere gama largă de beneficii pe care le poate aduce acest rol, munca voluntară ar 

trebui să fie o parte importantă a dezvoltării capacității educației viitoarelor generații. Există un accent 

din ce în ce mai mare în școli, asupra dezvoltării caracterului la elevi, prin studiul problemelor 

comunității, acțiuni de abordare a acestor probleme și reflecție asupra experienței. Ar trebui ca 

sistemul de învățământ să conceapă o varietate de moduri de a integra voluntariatul  în școală. De 

exemplu: o istorie a comunității ca parte a curriculumului de istorie ( o istorie a comunității să fie 

realizată de elevi după ce au intervievat cetățenii mai în vărstă din acel loc) sau desene ale elevilor 

drept cadouri pentru membri seniori ai comunității.       

 O altă abordare pentru a implica elevii în activități de voluntariat este ca școala și o 

organizație să se asocieze într-o inițiativă comună.  

Organizațiile comunitare care investesc în promovarea eticii servicilor în rândul unei noi generații de 

cetățeni  ar trebui să fie căutate de școli pentru un parteneriat.                                               

O altă opțiune care poate fi implementată în școală este învățăturile între vârste sau proiectele de 

îmbunătățire a școlii. Voluntariatul poate ajuta tineretul să se hotărască cu privire la ceea ce ar dori să 

facă dupa terminarea studiilor cât și asupra aspirațiilor viitoare, poate oferi o perspectivă tinerilor. 

  

Voluntariat -oportunități: curățarea apelor, centre de spectacole , teatre, muzee, grădini, ajutarea unei 

familii cu nesiguranță alimentară, colectează elementele esențiale pentru vremea rece(haine, 

încălțăminte) pentru copii din plasament, donați telefoane vechi sau alte tehnologii. Proiectele de 

voluntariat în aer liber îi ajută pe adolescenți să aprecieze lumea noastră naturală(plantare de copaci  

și de curățare a parcurilor).         

  

Nu există nici o îndoială : Voluntariatul contează iar abilitățile care vin odată cu această activitate sunt 

esențiale  pentru dezvoltarea copiilor și pentru succesul pe tot parcursul vieții.     
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Cultivating creativity in the classroom 

 

Elena-Adelina Venete 

 Colegiul Naţional “Alexandru Ioan Cuza”, Municipiul Ploieşti, Prahova 

 

The world is but a canvas to the imagination.  

HENRY DAVID THOREAU 

 

There is a great deal of controversy about terms such as creativity, creative teaching and 

creative learning. Some teachers consider that creativity is not something to be taught in the classroom 

because it represents a natural capacity of the human being which cannot be easily developed in 

educating students. One cannot teach creativity as if one taught algebra, as creative processes stand for 

the result of knowledge and practical abilities.  

Teaching creatively means using imaginative approaches to facilitate the learning process, to 

make it easier, funnier and more interesting. Good teachers are those who always find interesting 

materials to motivate their students. If your own creative abilities, as a teacher, are not engaged in the 

classroom, your students will not be able to develop their creativity either. Cultivating creativity in the 

classroom means firstly identifying creative learners, then encouraging their self-expression in relation 

to the tasks and also their curiosity, as well as their capacity to think for themselves.  

Teachers should give students the opportunity to use their most important tool, their brain, 

more, in order to come up with creative ideas. Also, teachers can be a source of inspiration for their 

students by being creative themselves when choosing materials which are to be used in the class. Maybe 

some teachers would say that creativity is reserved only for music and art classes, not for foreign 

language classes. But, according to Ken Robinson, `creativity is not exclusive to particular activities 

because every person is creative in his/her own way: teachers, businessmen, scientists and artists – all 

of them can be creative in their work`. 

How can teachers make the Internet generation be more creative? The answer is that creativity 

involves both a mental process and some action. As Ken Robinson stated, `creativity is applied 

imagination`. So, in order for students to become more creative, they should do more creating activities 

during the language classes. Therefore, the teacher must elicit more than one answer from students 

because this can definitely make them think in more directions and come up with creative ideas. To 

inspire creativity in our students, we, as foreign language teachers, must be creative ourselves, have our 

students do more creating tasks. 

Few Ways to Boost Student Creativity 

1. Experiment with possibility thinking.  

Pose the question "What if?" in as many ways as possible, helping children naturally think of creative 

possibilities. This involves a shift from more traditional approaches that encourage students to ask, 

"Why is this and what does it do?" to having them ask, "What can I do with this?"  

2. Provide opportunities to explore individual interests. 

Invite children to choose individual projects that hold special interest to them. Why? Creativity 

blossoms when children feel invigorated by activities they enjoy. For example, if a student loves 

playing flute, encourage him to write a paper on the history or mechanics of flute playing. If a child 

loves soccer, provide an opportunity for her to do a creative project about soccer. 

3. Develop five core attitudes associated with creativity. 

Nurture the attitudes of mind that generate creativity, as according to specialists, there are five core 

attitudes of creative people: self-discipline, openness to experience, risk taking, tolerance for 

ambiguity, group trust. 
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4. Engage students in collaborative learning. 

Encourage students to work together in groups. While creativity is associated with individual talent, 

we draw inspiration from other people's ideas and from our cultural surroundings. Great inventions 

and creative breakthroughs are most often the result of collaboration between people who have similar 

goals but diverse ways of thinking or seeing the world. Creative processes are at work when students 

pool their collective talents to solve a problem. 

 

5. Practice divergent thinking. 

Choose a sentence or short paragraph from a class reading assignment that holds different meanings 

for different people. Ask students to imagine the many different ways in which those words might be 

interpreted by people from diverse cultures, ages, or life experiences. The goal of divergent thinking 

is to generate as many different ideas as possible about a topic by exploring a multitude of possible 

solutions.  

 

6. Help students make connections. 

Give assignments that encourage metaphorical thinking to express complex ideas or solve a problem. 

The use of metaphors helps students gain new insights and challenge assumptions. Students who learn 

to connect seemingly unrelated ideas, thoughts, and concepts develop the ability to synthesize 

information in creative ways.  
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Importanța acțiunii de voluntariat 

Știoapa Alina-Magdalena 

CJRAE Timiș 

 

,,Fericit ori nefericit, omul are nevoie de alt om,  căci nu trăieşte decât pe jumătate, când trăieşte doar 

pentru el !” ( Jacques Delille- L'homme des champs, 1802) 

 

      Activităţile de voluntariat joacă un rol important în dezvoltarea durabilă a comunităţii, deoarece 

sunt benefice atât pentru voluntar ca individ, pentru comunitate, cât şi pentru întreaga societate, 

reprezentând un mod de abordare a nevoilor şi provocărilor umane, sociale şi de mediu. Sectorul de 

voluntariat este şi un factor economic, deoarece contribuie cu o anumită valoare la creşterea economiei 

naţionale.  

      Voluntariatul se împarte în voluntariat formal și voluntariat informal (VanTienen etal.2011; 

Krizova, 2012). Voluntariatul formal este desfășurat pe baza unui contract în mod planificat în cadrul 

unei organizații. Această formă a devenit tot mai populară în ultimii ani (Krizova, 2012). Cutler (2015) 

analizează voluntariatul din România ca o varietate de activități opționale și discreționare în care 

oamenii se angajează pentru a obține un rezultat pentru ei înșiși și pentru ceilalți, în general în cadrul 

unei organizații. Aceste activități pot fi desfășurate pe termen scurt (strângerea de fonduri), sau pe 

termen lung (implicarea în consiliul de conducere al organizației). Anumite forme de voluntariat pot fi 

desfășurate formal și acestea presup un cadru formal, dar și informal. (Sana, 2016) 

      Piagnol și Hubbert (2010) susțin că implicarea voluntară variază în mod semnificativ printre țările 

europene, iar ratele voluntariatului formal sunt extrem de reduse în trețările Europei Estice. Cu toate că 

beneficiile pe care voluntariatul le aduce bunăstării sunt semnificative, sunt țări în care rata de implicare 

în acțiuni de voluntariat este foarte mică. Fenomenul voluntariatului are o incidență mai redusă în țările 

ex-comuniste comparativ cu țările dezvoltate, discrepanțele fiind explicate de tradițiile culturale, efectul 

globalizării și istoricul economic (Voicu șiVoicu, 2009). Cu toate acestea, în general, s-a înregistrat un 

trend ascendent în ceea ce privește numărul de voluntari activi din Uniunea Europeană pe parcursul 

ultimilor zece ani. Astfel, dacă în Austria, Olanda, Suedia și Marea Britanie un procentaj ridicat al 

adulților este implicat în acțiuni de voluntariat, în România, Polonia, Portugalia și alte țări, doar 10-

19% dintre adulți sunt implicați în acest fel de activități (GHKConsulting, 2010). 

    Oricine dorește poate fi voluntar: copii, tineri, adulți; persoane cu și fără dizabilități; persoane de 

toate   rasele   și   etniile;   persoane   de   orice   sex   sau   orientare   sexuală;   persoane   implicate   

politic/religios sau nu; persoane cu și fără studii sau cu studii minime; persoane cu venituri mari, medii 

sau mici.  Pentru a participa la o activitate de voluntariat trebuie în primul rând să-ți dorești lucrul acesta. 

Ceea ce faci trebuie să vină din inimăși nu dintr-o constrângere sau impunere din partea cuiva. 

       Avantajele acțiunilor de voluntariat: 

- Voluntariatul te conectează la lume 

      Unul dintre cele mai cunoscute avantaje ale voluntariatului este impactul pe care îl produce asupra 

comunității. Voluntarii neplătiți sunt „lipiciul” care țin unită o comunitate.  De asemenea, unul dintre 

cele mai bune moduri de a-ți face noi prieteni este voluntariatul: intri în contact cu oameni noi, care au 

inițiativă, valori  și spirit civic (altfel n-ar face voluntariat) și interese comune cu ale tale (luptați pentru 

aceeași cauză). Munca în echipă vă va uni cu siguranţă! 

- Voluntariatul bun pentru minte și trup 

      Încrederea in sine creşte atunci când faci munca non-profit! Binele pe care îl faci pentru ceilalți, 

pentru comunitate îți dă automat un sentiment de împlinire și de satisfacție interioară, iar munca în 

echipă și în cadru organizat îți creează un sentiment de apartenență, de mândrie și identitate! Toate 

acestea te ajută să ai o abordare pozitivă asupra vieții și o stare generală de bine, astfel încât te vei putea 

concentra mai bine pe viitoarele tale obiective. Voluntariatul combate cu succes depresia și anxietatea, 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1218  

reducându-le totodată și riscul de apariție! Un factor cheie care declanșează depresia este izolarea 

socială. Munca voluntară te menține în contact permanent cu ceilalți și te ajută să îți formezi un 

sistem  solid de susținere, care te protejează de stres și de depresie atunci când treci prin situații dificile. 

Şi nu în ultimul rând, voluntariatul te ajută să te menţii in  formă, fiind bun pentru sănătate la orice 

vârsta. Studiile de specialitate atestă că cei care practică activităţi de acest fel au o rată a mortalităţii 

mai mică decât cei care nu o fac, au mai puţine boli de inimă şi simptome de durere cronică! 

-Voluntariatul te poate ajuta să avansezi în carieră 

          Dacă te gândeşti la o nouă carieră, voluntariatul te poate ajuta să-ţi măreşti experienţa în aria ta 

de interes şi să cunoşti oameni noi din domeniu. De asemenea, te ajută să dobândeşti noi abilităţi utile 

la serviciu, precum munca în echipă, comunicarea, capacitatea de rezolvare a problemelor şi 

provocărilor noi apărute, planificarea proiectelor, task management şi organizarea în general. Per total, 

te vei simţi mult mai comfortabil folosindu-ţi aceste capacităţi la locul de muncă odată ce le-ai exersat 

mai întâi într-o poziţie de voluntariat. (Klein, 2012). 

      Voluntariatul constituie un context propice de dezvoltare personală și profesională a oamenilor prin 

creșterea nivelului de încredere între indivizi, întărirea și diversificarea relațiilor sociale, schimbarea 

viziunii față de societate și  conștientizarea rolului de cetățean activ. 
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Importanța educației parentale în prevenirea absenteismului școlar -   

Rezolvarea conflictelor 

 

Prof.înv.primar Patrichi Ana-Raluca 

Școala Gimnazială „Miron Costin” Bacău 

 

Relația de comunicare între părinte și copil nu este ferită de apariția și escadarea conflictelor. 

Poate părea exagerat, dar de mai multe ori conflictul părinte-copil poate să aibă un rol benefic în 

dezvoltarea celui mic (prin înțelegerea unor strategii de prevenire și – dacă acestea nu sunt posibile – 

de modalități de rezolvare pentru conflictul părinte-copil). Dar nu sunt puține situațiile în care părintele 

ajunge la o anumită epuizare psihică simțind că orice face lucrurile merg din rău în mai rău. Undeva a 

apărut o greșeală în cursul firesc al conflictului, dar unde este aceasta? 

Pentru a identifica soluții trebuie să știm de la început cu ce ne confruntăm. Este limpede că 

existe conflicte și conflicte, unele sunt benefice (cum este conflictul cognitiv care poate duce la apariția 

unor idei/soluții mai bune) și altele sunt potențial dăunătoare (spre exemplu, conflictul afectiv care poate 

acționa pe multe planuri, ajungând să „infecteze” multe paliere în comunicarea dintre părinte și copil). 

Dincolo însă de această clasificare, trebuie să spunem că un punct de reflecție ne este oferit de un model 

regăsit în literatura de specialitate: modelul preocupărilor bilaterale (Rubin, Pruitt, Kim); acest model 

împarte alegerea în funcţie de orientarea preocupărilor spre sine sau spre celălat, pe o scară foarte 

extinsă, de la indiferenţă la maxim interes. De altfel, în viață noi avem această balanță între interesul 

nostru (vrem ca noi să avem câștig de cauză) și interesul celeilalte părți (vrem ca celălalt să aibă câștig 

de cauză). 

Cele două perspective conduc la patru situații des întâlnite: 

Cedarea - Cedarea parea atunci când motivația părintelui este direcționată exclusiv spre copil. 

În această situație se află părinții care acceptă orice solicitare din partea celui mic pe principiul „el să 

fie fericit!”. Concluzia este lesne de ghicit: dacă o astfel de atitudine persistă o să ajungem în situația în 

care copilul devine un mic tiran care prin solicitare directă sau șantaj emoțional obține tot ce vrea și 

părintele nu mai are niciun cuvânt de spus, nu mai poate să impună nimic! 

Lupta - Aflată la polul opus cedării, lupta îi caracterizează pe părinții care nu cedează nimic în 

fața copilului lor. Sunt părinții de tipul „eu am întotdeauna dreptate, eu sunt tatăl/mama și tu copilul și 

nu invers!” sau „când o să ajungi la casa ta/o să ai banii tăi atunci o să decizi tu, până atunci faci ce zic 

eu!”. Acești părinți o să provoace o dezvoltare a două categorii de persoane (complet opuse): 

 persoane cu o inhibiție crescută față de lume, persoane supuse și care nu o să aibă curajul să își ceară 

niciodată drepturile; 

 persoane revoltate, care o să lupte cu „tiranul” și care o să ducă această frustrare și mai departe, în 

viața de adult. 

Evitarea - Evitarea este o altă strategie ineficientă. De data aceasta părintele nu cedează 

presiunii venite din partea copilului, dar nici nu luptă să își impună propria părere. Un astfel de părinte 

pur și simplu lasă lucrurile să treneze, nu acționează, încearcă să evite luarea unei decizii. O astfel de 

atitudine o să-l facă pe copil să creadă că părintelui îi este indiferentă relația lor de comunicare și o să 

îl îndepărteze afectiv de tatăl/mama lui. 

Rezolvarea de probleme - Este singura strategie care funcționează din cele patru. Este vorba de 

un interes dublu direcționat: „vreau să fie și ca tine, vreau să fie și ca mine!”. Viața este formată din 

negocieri, copilul poate să învețe acest lucru de la o vârstă fragedă. Părintele trebuie să știe că nu 

întotdeauna ceea ce „este bine” este și ceea ce îi place copilului. Părintele trebuie să fie un fin negociator, 

să găsească în interiorul soluției pe care o propune copilului și ceva din opțiunile acestuia. Așa cum se 

spune în negociere, o greșeală fundamentală este să ne gândim în genul „eu contra ta”” Dimpotrivă, 
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soluția firească este de tipul: „eu și tu contra problemă!” Nu părintele este adversarul copilului și nu 

copilul este adversarul părintelui: cei doi au o problemă și problema este adversarul pe care trebuie să-

l înfrunte împreună! 

Construirea unei relaţii sănătoase între părinţi şi copii - Unii părinţi cred dacă nu lovesc sau 

dacă nu ţipă, îşi vor pierde autoritatea sau vor deveni permisivi. Alţi părinţi doresc să se oprească din 

lovit şi din ţipat dar nu ştiu ce să facă când sunt frustraţi şi stresaţi. Câteodată provocările educaţiei 

parentale par să îi copleşească şi pare că nimic din ce fac nu este bine/potrivit. Cei mai mulţi dintre noi 

devenim părinţi cu puţine cunoştinţe despre dezvoltarea copiilor şi acţionăm în acord cu instinctele şi 

intuiţia noastră sau cu experienţele din copilărie. Cum ar putea părinţii să construiască o relaţie 

sănătoasă cu copiii lor şi să îi înveţe tot ce aceştia au nevoie, fără să folosească pedepse fizice şi 

umilitoare? Prin aplicarea a patru principii în toate interacţiunile cu copiii, nu doar în situaţiile 

provocatoare. Cele patru principii sunt: 

1. Indentificarea obiectivelor parentale pe termen lung. 

2. Oferirea de căldură şi structură/organizare în toate interacţiunile cu copilul. 

3. Înţelegerea gândurilor şi sentimentelor copilului în diferite situaţii. 

4. Căutarea unei soluţii pentru rezolvarea problemei, mai degrabă decât abordarea punitivă a 

conflictului. 

Cele patru principii sunt cărămizile care stau la baza unei relaţii sănătoase părinte-copil şi a 

unei educaţii pozitive. 

Provocările părinţilor - Zilele părinţilor sunt pline de încercări de a găsi moduri prin care să îşi 

determine copiii să facă ceva acum: să se încalţe acum, să mergă pe trotuar acum, să intre în casă acum, 

să înceteze să lovească acum. Când copiii nu fac ceea ce vrem noi să facă, nivelul nostru de stres creşte 

rapid. Când simţim şi presiunea timpului, expunerea publică sau teama, nivelul nostru de stres creşte şi 

mai mult. Grijile pe care le avem la serviciu sau în altă parte pot contribui, de asemenea, la creşterea 

nivelului de stres. Când suntem calmi, creierul nostru răspunde raţional. Putem analiza lucrurile detaşat 

şi putem acţiona constructiv. Dar când suntem stresaţi, corpul şi creierul nostru reacţionează. Muşchii 

se contractă, inima începe să bată mai tare, creierul intră în panică. Partea emoţională a creierului preia 

controlul. Ne pierdem abilitatea de a gândi limpede, în schimb reacţionăm emoţional. Dacă simţim frică, 

neputinţă sau disperare, reacţionăm cu furie, lovind sau ţipând şi spunem lucruri pe care nu vrem să le 

spunem sau putem face lucruri de care mai târziu să ne simţim ruşinaţi. Acest lucru este foarte normal 

şi i se întâmplă oricărui părinte la un moment dat. Dar de fiecare dată când are loc, slăbeşte relaţia 

părinte-copil. Cu cât se întâmplă mai des, cu atât relaţia devine mai distantă. 

Ce ne poate ajuta să răspundem mai constructiv în astfel de situaţii? Este util să recunoaştem 

că aceste situaţii se dezvoltă rapid în cazul unor probleme minore/ de scurtă durată. Obiectivele noastre 

în situaţiile problematice minore sunt diferite de obiectivele noastre pe termen lung. Provocarea o 

reprezintă capacitatea de a ne concentra pe obiectivele pe termen lung în situaţiile problematice minore. 

Dacă putem face asta, aceste situaţii devin oportunităţi pentru a învăţa copilul ceea ce dorim cu adevărat 

să îl învăţăm. Imaginează-ţi că priveşti lucrurile prin nişte ochelari care au opţiunea de “mărire” şi 

“micşorare” a situaţiei. Când priveşti cu opţiunea de „mărire” setată, vezi doar situaţia problematică 

actuală, simţi stresul şi reacţionezi în acord cu nevoile tale din acel moment. Dar când priveşti cu 

opţiunea de „micşorare” setată, vei vedea întregul context. Vei putea conştientiza factorii care au 

contribuit la declanşarea problemei şi vei putea vedea cum te va influenţa această situaţie problematică 

în viitor. Vei putea vedea şi moduri sănătoase de rezolvare a problemei, care să influenţeze în bine 

viitorul. De asemenea, vei putea vedea care sunt cauzele comportamentului copilului tău şi ce învaţă el 

din reacţia ta. Folosind această opţiune setată, vei putea vedea diferenţa dintre concentrarea pe 

obiectivele pe termen lung şi cele pe termen scurt. Primul pas pentru construirea unei relaţii sănătoase 

cu copilul tău este să îţi identifici obiectivele pe termen lung în ceea ce priveşte educarea şi dezvoltarea 

copilului. 
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Obiectivele părinţilor - Pentru a vedea care este diferenţa dacă vă concentraţi pe obiectivele pe 

termen lung, chiar şi în situaţii problematice mici şi stresante, imaginaţi-vă acest scenariu: 

Este o dimineaţă obişnuită acasă la tine. Copilul se pregăteşte pentru şcoală şi este pe. cale 

să intârzie. 

Prima dată, gândeşte-te la ce vrei să facă copilul tău în acest moment. Probabil, te axezi pe 

obiective ca îmbrăcatul, servirea micului dejun, periatul dinţilor şi strângerea lucrurilor de care are 

nevoie azi la şcoală. Acestea sunt obiective pe termen scurt. 

Copilul tău este lent şi tu observi doar timpul care se scurge. Astfel, îi reaminteşti să se 

grăbească, dar el nu măreşte viteza. 

Acum gândeşte-te la ce simţi. Ce se întâmplă cu corpul, cu expresia facială şi cu vocea ta? 

Probabil, îţi simţi muşchii încordaţi, inima îţi bate din ce în ce mai tare, chipul tău are o expresie 

serioasă, iar tonul vocii începe să crească. Ce se întâmplă cu emoţiile tale? Probabil, nivelul de frustrare 

creşte rapid, este posibil să simţi panică şi să atingi nivelul de furie. 

Continui să îi spui copilului tău se grăbească, dar el pare că mişcă din ce în ce mai încet. 

Din vocea ta se simte furia şi începi să te învârţi prin casă, spunându începi să te învârţi prin casă, 

spunându-i că vei întârzia, vei avea probleme la serviciu.  

Ce gândeşti în această situaţie? Poate te gândeşti: “Ştiu că poate fi gata. Face asta intenţionat 

ca să mă facă să întârzii” sau poate te gândeşti: “De ce nu mă ascultă? Trebuie să îl fac să mă asculte.” 

sau “Nu îmi poate face asta. Îi voi arăta cine este şeful.” 

Ce vei face în continuare? Mulţi părinţi în această situaţie vor începe să ţipe. Ei vor spune 

lucruri de genul: “Dacă nu eşti gata în 2 minute, voi pleca fără tine” sau “De ce imi faci mereu asta?” 

sau “ De ce nu înveţi niciodată?” Ei vor ameninţa copilul cu pedeapsa sau cu interzicerea unui obiect 

carte îi este drag copilului. Unii părinţi vor zdruncina copilul, îl vor lovi sau îl vor jigni punându-i 

diverse porecle, ca de exemplu “prost”. 

Ce se întâmplă cu copilul pe tot parcursul derulării acestui scenariu? De obicei, când creierul 

nostru emoţional preia controlul, ne pierdem simţul raţiunii şi nu vedem efectele pe care le au acţiunile 

noastre asupra copiilor. Dacă putem seta opţiunea de micşorare, vom putea vedea că şi copilul devine 

stresat şi speriat de furia şi de ameninţările noastre. Copiii se pot simţi răniţi şi trişti dacă îi jignim 

punându-le porecle. Pedepsele noastre îi pot face să se simtă nedoriţi şi neiubiţi. Toate aceste reacţii le 

închide modul de gândire raţional, astfel că partea emoţională preia controlul. Copilul plânge, loveşte 

sau ţipă. Copilul tău este la fel de panicat ca şi tine. Doi oameni panicaţi nu sunt capabili să găsească o 

soluţie constructivă pentru rezolvarea problemei. Finalul probabil al acestui scenariu este că furios fiind 

îţi duci copilul la şcoală, fără un zâmbet sau o îmbrăţisare de rămas bun. Când ajungi la serviciu, 

gândirea raţională preia controlul şi începi să te simţi foarte rău pentru lucrurile pe care le-ai zis şi le-ai 

făcut. 

Copilul tău are probleme de concentrare la şcoală, se simte nedorit, respins şi abandonat. 

Profesorul poate deveni frustrat pentru că el nu ascultă. Copilul îşi poate reaminti că l-ai făcut “prost” 

chiar înaintea unui test sau se poate simţi revoltat/iritat şi se poate lua de copii mai mici decât el. Tu ai 

probleme de concentrare la serviciu deoarece te simţi ruşinat de comportamentul tău şi eşti îngrijorat 

cu privire la copilul tău. Obiectivele tale pe termen scurt poate au fost atinse – ai ajuns la timp la serviciu 

– dar relaţia voastră şi stima de sine a copilului au fost lezate. 

Acum imaginează-ţi acest scenariu: Copilul tău este aproape adult. Mai are puţin şi împlineşte 

20 de ani. Imaginează-ţi cum va arăta la această vârstă. Ce fel de persoană speri să fie copilul tău când 

va avea această vârstă? Gândeşte-te la acele calităţi pe care speri să le aibă copilul tău ca adult. Mulţi 

părinţi speră ca el să fie sigur pe sine, sincer, respectuos, empatic, motivat, responsabil, înţelept şi lipsit 

de agresivitate. Acest tip de calităţi doreşti să le vezi la copilul tău? Ce fel de relaţie speri să ai cu copilul 

tău când va avea 20 de ani? Ce sentimente doreşti să aibă copilul când se gândeşte la tine? Mulţi părinţi 

doresc să fie iubiţi de către copiii lor, ca ei să dorească să petreacă timp împreună, să le ceară sfaturi şi 
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să aibă încredere în ei. Acest tip de relaţie speri să ai şi tu cu copilul tău? Când te gândeşti la lucrurile 

care speri să se întâmple în viitor, îţi stabileşti obiectivele pe termen lung. Acum gândeşte-te care sunt 

efectele reacţiilor tale în situaţii problematice minore, asupra obiectivelor tale pe termen lung. 

Cum ar trebui să îi arăţi copilului cum să fie respectuos? Când loveşti, îi arăţi copilului tău cum 

să rezolve o problemă fără violenţă? Când îl ameninţi, construieşti o relaţie de încredere cu copilul tău? 

Copiii învaţă cum să facă faţă stresului obervând adulţii din jurul lor. Dacă noi ţipăm, lovim şi punem 

porecle, îi învăţăm exact opusul a ceea ce dorim să înveţe. De fiecare dată când creierul emoţional preia 

controlul reacţiilor noastre, pierdem o oportunitate de a arăta copiilor noştri un mod mai sănătos de a 

rezolva problemele. 

Cheia pentru o relaţie sănătoasă şi pentru o învăţare eficientă este să privim situaţiile 

problematice minore ca oportunităţi prin care putem lucra la atingerea obiectivelor pe termen lung. 

Când îţi simţi muşchii încordaţi, inima bătând cu putere şi tonalitatea vocii ridicată, este un 

semn că ai o oportunitate de a învăţa copilul ceva important. Asfel, îl poţi învăţa: 

 managementul stresului; 

 să comunice respectuos chiar şi atunci când este frustrat; 

 să facă faţă unui conflict fără să lovească, să ţină cont de sentimentele celor din jur; 

 să îşi atingă obiectivul, fără să rănească fizic sau emoţional pe cineva. 

Stresul şi frustrarea îţi oferă o oportunitate să fii un model pentru copiii tăi. Când depăşeşti cu 

bine aceste stări, le arăţi cum să facă faţă propriilor frustrări. Aceasta este una dintre marile provocări 

ale părinţilor – corelarea obiectivelor pe termen scurt cu obiectivele pe termen lung. Cum se poate face 

asta? Prin concentrarea creierelor noastre pe două instrumente puternice ale părinţilor: căldura şi 

structura. 

Oferirea de căldură - Cum pot oferi părinţii căldură copiilor? Ei pot face asta dacă: le aratăm că 

sunt iubiţi, chiar şi când fac ceva greşit, îi alinăm când le este teamă sau când se simt răniţi, îi ascultăm, 

privim situaţia prin ochii copiilor, ne jucăm și râdem cu ei, îi sprijinim când trebuie să facă faţă 

provocărilor, îi încurajăm când au ceva dificil de realizat, le spunem că avem încredere în ei, le 

evidenţiem eforturile şi succesele, le arătăm că aavem încredere în ei, ne distrăm împreună cu ei și îi 

îmbrăţișăm, le citim povești, le spunem copiilor că îi iubim. 

Căldura este absolut necesară pentru a construi o relaţie părinte-copil puternică şi sănătoasă. Ea 

trebuie să existe tot timpul, pentru a oferi copilului încredere și stabilitate. 
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Voluntariatul, cea mai importantă sursă de bine în sistemul  

de învăţământ preşcolar 

                               

                 Prof.înv.preșc. Boșomoiu Cătălina 

Grădiniţa Nr.2 Otopeni, Ilfov 

 

 
             "Voluntariatul este activitatea desfășurată  din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică 

își oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură  financiară. " 

             De-a lungul timpului, au existat multe fraze care au stat în picioare în faţa timpului tocmai 

datorită mesajului puternic pe care l-au avut de transmis. Să nu uităm de nemuritorul Gandhi care a 

rostit:  

            „Fii schimbarea pe care vrei să o vezi în lume!”. 

 Semnificația voluntariatului în cultura românească începe să se schimbe. Până acum, pentru 

români, voluntariatul echivala cu munca patriotică, lucru ce nu era în niciun caz voluntar, fără beneficii. 

Nici măcar satisfacție personală nu îți aducea. Între timp, în cultura occidentală, voluntariatul avea cu 

totul și cu totul altă semnificație. Era o activitate pe care o făceai din proprie inițiativă, făcută în folosul 

altor oameni, cât și al tău ca individ pentru că îți aducea o dezvoltare atât personală, cât și profesională. 

Treptat, s-a ajuns ca și în România, voluntariatul să capete această accepțiune. 

 Pentru un tânăr, voluntariatul s-ar putea să fie cea mai bună soluție. Un ONG, de orice profil ar 

fi, îi oferă voluntarului posibilitatea de a-și alege programul de muncă în funcție de disponibilitate, de 

a participa la proiecte de mare amploare și să ia contact cu oameni importanți din toate domeniile. 

Fiecare își poate alege un ONG din domeniul în care își va dori să lucreze, astfel reușind să ajute pe 

alții, dar și pe sine în același timp. 

 De cele multe ori, ONG-urile sunt organizate ca o companie în miniatură. Daca ești voluntar 

nu înseamnă că ești lipsit de responsabilitate. De fapt, acesta este un lucru foarte important pe care îl 

putem învăța fiind voluntar, responsabilitatea. Învățăm să fim responsabili de faptele noastre pentru că 

știm că alți oameni depind de munca noastră. Acesta este un paradox al muncii de voluntar – cu toate 

că nu suntem plătiți sau supravegheați strict de cineva, toată lumea se străduiește să își facă treaba cât 

mai bine, știind că munca noastră va ajuta pe cineva. 

 Cel mai important lucru pe care ni-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul că ne învață 

să lucrăm în echipă. Vom avea colegi cu aceleași preocupări ca ale noastre, cam de aceeași vârstă cu 

care ne va face plăcere să lucrăm și faom de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se știe 

că la un loc de muncă, oricât de siguri pe noi și de îndrăzneți am fi, nu putem să îi punem superiorului 

nostru chiar orice întrebare ne trece prin cap. În schimb, aici vom avea ocazia să învățăm lucrurile din 

mers, alături de colegii noștri. 

 De asemenea, putem ajunge și să coordonăm un proiect important și astfel să ne exercităm 

capacitățile de lider. Vom avea o satisfacție extraordinară când vom vedea un proiect dus la bun sfârșit. 

Iar în bucuria sau mulțumirea oamenilor ne vom găsi adevărata răsplată a muncii noastre. O să avem 

ocazia să cunoaștem foarte mulți oameni interesanți, atât dintre colegii noștri, dar și oameni de carieră 

cu care intrăm în contact pentru a ne duce la bun sfârșit proiectul. În plus, toate companiile vor aprecia 

activitatea noastră de voluntari. De asemenea, putem obține recomandări foarte bune de la oamenii cu 

care am lucrat, ceea ce ne poate ajuta în cariera noastră. 

 Să fim voluntari este un lucru foarte important, atât pentru cariera noastră, cât și pentru viața 

noastră. Vom învăța lucruri care ne vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau 

responsabilitatea, dar și compasiunea și răbdarea în tot ceea ce facem. Chiar dacă nu suntem plătiți în 

bani, lucrurile pe care le putem învăța într-un ONG sunt lucruri pe care nu putem să le cumpărăm. 
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 Voluntariatul este o activitate neplătită și are drept scop îmbogățirea spiritului civic și creșterea 

implicării în cadrul comunității. De regulă, o persoană care își dorește să fie voluntar va căuta locații 

sau asociații care are aceleași valori, militează pentru aceleași scopuri și se identifică cu ele. 

 Este important de știut faptul că voluntariatul este considerat și recunoscut ca experiență 

profesională, în baza semnării unui contract de voluntariat și poate fi un mare plus pentru angajatori, 

deoarece arată dorința de implicare ale candidaților și de a se afirma sau de a face o diferență la nivel 

de comunitate. În plus, voluntarul poate testa un nou  domeniu și totodată, câștiga experiență dacă se 

gândește să schimbe sectorul de activitate. 

Prin activitatea de voluntariat, se dobândesc competențe diverse ce pot fi valorificate în viața 

profesională. Astfel, înveți să comunici mai bine și să lucrezi într-un grup, să te coordonezi cu acesta, 

să îți gestionezi timpul mai eficient, planificare și organizare de activități, înveți structura unei 

organizații și elemente de identitate organizațională. 

 Probabil cel mai frumos lucru specific activității de voluntariat este faptul că simțim că putem 

face o diferență, putem schimba în bine anumite aspecte în viața unui om, a unui grup și în general, ne 

crește încrederea în sine, ne simțim mai siguri pe ceea ce putem face. În plus, devenim mai conștienți 

de anumite probleme sociale ale comunității și putem deveni ambasadori ai acelei cauze. 

 În primul rând, voluntariatul ne oferă șansa de a valorifica într-un alt mod, mult mai original și 

dinamic, ceea ce dobândim pe parcursul timpului la școală și în activitatea noastră zilnică. De asemenea, 

putem fi stimulați de ideea că putem realiza ceva prin propriile forțe, doar cu noi înșine și creativitatea 

noastră născocită.   

            În al doilea rând, cu toții suntem încântați de faptul că putem face un lucru bun pentru un cerc 

restrâns de persoane și inclusiv pentru o comunitate întreagă. Ceea ce numim noi voluntariat este o 

activitate complexă atât spirituală, cât și fizică prin intermediul lui dobândim anumite trăsături 

definitorii pentru viața noastră și oferim șanse și noi oportunități persoanelor cu nevoi sau fără. 

Voluntariatul ne încurajează spre o viață sufletească mai bună și ne îndeamnă spre noi încercări de 

actualitate. 

 Voluntariatul este un proces necesar de autocunoaştere şi o investiţie cu valoare mare adăugată. 

Experienţele pe care le acumulăm ca voluntari pot face diferenţa între succes şi eşec în carieră. De 

asemenea, oamenii pe care îi întâlnim făcând voluntariat sunt foarte importanţi, deoarece sunt persoane 

cu valori similare şi pot deveni într-un viitor apropiat clienţi, parteneri şi de ce nu, prieteni pe viaţă. 

             A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui  sunt unele din sarcinile 

de seamă ale educatorilor, pe care le vom forma participand direct la activităţile de voluntariat.,,Nu 

numai în prag de sărbătoare, lumina şi zâmbetul ar trebui să fie pe feţele celor de lângă noi”. Ar trebui 

să desfăşurăm mai des activităţi de voluntariat pentru că ele constituie o experienţă bogată de învăţare, 

facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea la elevi a 

sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunitate şi 

societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane. 

 În calitate de cadru didactic, este recomandabil să formezi copiilor gustul pentru activităţi care 

să le facă bine din punct de vedere sufleteşte si de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Vizitele la 

centre de copii sau de bătrâni, concursuri, baluri mascate şi evenimente organizate la care se pot face 

donaţii pot fi ocaziile potrivite pentru a-i implica pe adolescenţi şi a-i obişnui să se acomodeze în rolul 

de voluntari.Prezintă-i toate beneficiile pe care le poate obţine de pe urma activităţilor de voluntariat. 

De asemenea, gândeşte-te la faptul ca eşti un model pentru el. Cu cât observă şi este învăţat de mic că 

este important să îi ajuţi pe alţii, să te implici în activităţi de pe urma cărora să nu te aştepţi neapărat să 

obţii beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viaţa lui de 

adolescent. Cu cât începe mai repede să facă astfel de activităţi de voluntariat, cu atât îşi va creiona un 

traseu mai clar în viaţă. Astfel de lucruri îl formează ca om şi îl pregătesc pentru viaţa de adult. 
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            Voluntariatul la nivel individual sau de grup , reprezintă o modalitate prin care:                                                                                                              

 - pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de 

ataşamentul faţă de aproapele;                                                                                                      

           -persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în 

timp ce învaţă şi se dezvoltă pe percursul întregii vieţi,realizându-şi astfel întregul potenţial uman;   

  

            -se pot stabili puncte de legătură între diferenţele care ne despart, astfel încât să putem trăi 

împreună în comunităţi sănătoase, puternice, şi să lucrăm împreună la identificarea de soluţii la 

provocările pe care le întâlnim şi să conturăm destinul nostru comun.                                                                     

  

            Această declaraţie promovează dreptul fiecărei femei, al fiecărui bărbat sau copil de a se asocia 

în mod liber şi de a activa ca voltunar fără deosebire de originea culturală sau etnică, religie, vârstă, sex, 

şi condiţia fizică, socială sau economică. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi 

în mod liber timpul, talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale 

sau colective, şi fără a aştepta recompense financiare.                                                                                                                   

 Voluntariatul sau altfel spus munca neplătită, înseamnă, de fapt acumularea unei experienţe 

profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te dezvolţi şi să 

ajuţi.       

             Practic, a voluntaria înseamnă a ajuta necondiţionat, astfel încât beneficiarii să ajute la rândul 

lor, pe principiul dă mai departe.                                                                                       

             Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului. Indiferent ce fel de persoană 

eşti, care îţi sunt convingerile sau ce vrei să devii, responsabilitatea este o abilitate pe care o dobândeşti 

prin muncă. Respectul faţă de tine şi faţă de ceilalţi îl câştigi prin responsabilitatea cu care iei anumite 

decizii, indiferent de natura lor.                                                                                                    

            Al doilea element definitoriu al voluntariatului este comunicarea. Prin voluntariat, cel mai rapid 

se dezvoltă abilitatea de comunicare. Barierele ridicate de timiditate, frica de vorbit în public, greutăţile 

întâmpinate în crearea unor legături de prietenie sunt spulberate.  

            A voluntaria înseamnă, de asemenea apartenenţa la un grup, un grup care devine în scurt timp o 

familie, iar relaţiile deşi sunt de natură profesională,devin şi personale. Sub marea umbrela a 

comunicării, socializarea joacă un al treilea rol foarte important.  

           Voluntariatul creeaza punţi între oameni şi comunităţi. Fără să vrem,suntem nevoiţi să 

socializăm în viaţa de zi cu zi pentru a putea exista. Însă, voluntariatul te învaţă tehnici şi metode de 

socializare, astfel încât timiditatea, teama şi frica să dispară, toate acestea ajutând la crearea ta din punct 

de vedere profesional. 

           În Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă sunt prevăzute o serie de obiective a 

căror transpunere în activităţi specifice conduc copiii spre descoperirea şi înţelegerea tainelor naturii. 

Activităţile pe domenii experenţiale (cunoaşterea mediului, educarea limbajului, activităţi artistico-

plastice şi practice, activităţi muzicale), dar şi activităţile extracurriculare (excursii, drumeţii, activităţi 

practic-gospodăreşti-plantări, acţiuni de ecologizare) contribuie la atingerea obiectivelor educaţiei 

ecologice.  

          

 Acestea vizează aspecte de natură cognitivă, intelectuală, moral-civică, estetică, afectivă, practică:                                                                                                 

- să cunoască fiinţe şi fenomene din mediul înconjurător şi caracteristicile acestora;                           

  

- să-şi însuşească cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental şi 

demonstrativ şi antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora;                                                              

         - educaţia capacităţii de a ocroti, de a proteja şi respecta natura;                                                     

 - cultivarea dragostei pentru Terra cu tot ce intră în componenţa acestuia: apă, aer, plante, 
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animale;                                                                                                                                                          

 - conştientizarea necesităţii de a economisi apa, energia electrică şi toate resursele naturale;        

 - educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului natural în care trăieşte;                            

  - formarea unui comportament civic, a dorinţei de a contribui la păstrarea frumosului prin 

antrenarea în activităţi de îngrijire a unor arbori, a spaţiilor verzi;                                                                

 La nivelul educaţiei preşcolare putem desfăşura activităţi de educaţie ecologică care, pe de o 

parte formează deprinderi, dezvoltă capacităţi şi cultivă interesul copiilor pentru conduite ecologice, iar 

pe de altă parte contribuie direct la menţinerea unui mediu echilibrat, curat, benefic unei dezvoltări 

fizice şi mentale sănătoase a copiilor. Fiecare dintre noi avem responsabilitatea de a participa la acţiuni 

de protecţie a mediului în interesul sănătăţii noastre. 

             Educaţia ecologică presupune dezvoltarea abilităţilor de a acţiona concret, de a ne implica activ 

în identificarea problemelor de mediu, capacitatea de a găsi soluţii pentru remedierea problemelor de 

mediu. 

 Iniţierea copiilor mici în ABC-ul voluntariatului de mediu începe cu: 

 - identificarea problemelor de mediu în grădiniţă, în familie, în comunitatea locală şi intervenţia 

în schimbarea comportamentului şi atitudinii faţă de mediu; 

 - furnizarea de informaţii şi instrucţiuni pe înţelesul tuturor;                                                                      

 - identificarea propriilor greşeli de comportament faţă de mediu şi anihilarea lor prin asumarea 

de responsabilităţi de ecologizare, de plantare, de informare cu obţinerea de performanţe pentru 

sănătatea mediului;                                                                                                                        

      - găsirea soluţiilor de rezolvare a problememlor de mediu şi conştientizarea rolului pe care îl 

au voluntarii în transmiterea valorilor: respectul faţă de mediu, iubire faţă de natură, cooperare pentru 

rezolvarea problemelor.                                                                                                                

   În scopul formării conduitei ecologice am implicat preşcolarii în desfăşurarea unor activităţi de 

ecologizare a mediului din curtea grădiniţei sub îndemnul ,,Pentru un mediu mai curat”. În famile, 

părinţii transmit copiilor cele mai elementare norme de comportament ecologic, care să constituie 

fundamentul acţiunilor unui cetăţean preocupat de mediul în care trăieşte. De aceea, preşcolarii, alături 

de părinţi au participat la acţiuni de îngrijire a pomilor, dar şi de plantare de flori în curtea grădiniţei. 

 Prin participarea şi implicarea directă a preşcolarilor, părinţilor, cadrelor didactice la aceste 

acţiuni, voluntariatul a devenit o cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, poate fi 

alături de comunitate şi problemele ei. Aceste acţiuni educative contribuie şi la formarea personalităţii 

copiilor, a unor valori şi atitudini morale, a unor modele de implicare socială exprimate prin: 

 - cunoaşterea şi utilizarea conceptelor cu privire la voluntariat; 

 - exprimarea unui mod de gândire creativ, în structurarea şi rezolvarea sarcinilor de lucru; 

 - conştientizarea impactului social şi moral al acţiunilor de voluntariat; 

 - dobîndirea unor comportamente responsabile faţă de mediu şi implicit faţă de viaţa omului; 

 - manifestarea spiritului de iniţiativă în acţiunile de voluntariat; 

 Promovarea voluntariatului, ca formă de educaţie pentru tot restul vieţii este un răspuns dat 

necesităţii de a acţiona ca cetăţeni responsabili la nivelul comunităţii în care trăim. Promovarea 

voluntariatului în unităţile de învăţămât, în familiile copiilor, în comunitate solicită calităţi legate de 

comunicare, spiritul de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi de voluntariat desfăşurate din 

proprie iniţiativă în scopul cultivării normalităţii în comunitate şi contribuie la creşterea gradului de 

sensibilizare a populaţiei cu privire la valorile şi importanţa voluntariatului. 
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   „Niciodată înaine, omul nu a avut o aşa mare capacitate de a controla mediul în care trăieşte, 

capacitatea de a pune capăt foametei, sărăciei sau dezastrelor. Avem puterea de a fi cea mai bună 

generaţie pe care a cunoscut-o vreodată omenirea.” (President John F. Kennedy) 
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VOLUNTARIATUL ÎN ROMÂNIA 
Raicu Carmen 

Liceul Tehnologic Bâlteni, Gorj 

 
Termenul “voluntariat” (provenit din fr. volontariat) semnifică stricto sensu acea acțiune realizată 

de unul sau mai mulți indivizi, având ca scop esențial ajutorul oferit altor persoane, de bună voie și fără 

a fi obligat/ți sau plătit/ți să o realizeze. Totodată, noțiunea de voluntariat este codificată în legislația 

națională, potrivit Art. 3. Lit. a) din legea 78/2014, ce stipulează că “voluntariatul reprezintă participarea 

voluntarului persoană fizică la activităţi de interes public desfăşurate în folosul altor persoane sau al 

societăţii, organizate de către persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remuneraţie, 

individual sau în grup.”  

Dacă ne raportăm la componenta funcțională, putem spune că orice activitate de voluntariat 

pleacă de la un set minimal de principii cheie: se desfășoară într-un cadru organizat căpătând forme 

instituționalizate ca grupuri, mișcări de acțiune, rețele, asociații, fundații, etc., vizează în permanență 

binele comun și nu remunerări sau câștiguri materiale de orice fel, nu presupune obligativitate sau 

constrângeri de a lua parte la ea.  

Din punctul de vedere al rolului organizațional, entitățile mediului asociativ implicate în acest 

fenomen posedă un rol esențial în acoperirea vidului de acțiune lăsat în urmă neocupat de către stat (din 

cauza incapacității sau în mod deliberat, prin lipsa de măsuri din partea decidenților), având în vedere 

competența sa de a garanta drepturile fundamentale și de a satisface nevoile de bază ale cetățenilor săi. 

În acest sens, voluntarul vine din inițiativă proprie în sprijinul acelor categorii defavorizate, minorități 

și/sau grupuri marginalizate ce nu beneficiază de acces egal la resursele publice în comparație cu alte 

categorii sociale din acel stat.  

În ceea ce privește perspectiva motivațională ce se află în spatele voluntarilor, putem interpreta 

demersurile acestora prin prisma unei dimensiuni simbolice ce ține de apanajul spiritului civic, al eticii 

și coeziunii comunitare. În definitiv, implicarea în acțiunile civice face apel la responsabilitatea 

cetățenească și dezvoltarea cooperării interumane, propunând o trecere în fapt de la un cerc vicios, la 

un cerc virtuos pentru reconfigurarea relațiilor sociale prin conștientizarea unui adevăr empiric simplu: 

pentru a cere, mai întâi este nevoie de a oferi. Dintre cei mai frecvenți factori motivatori întâlniți putem 

menționa - pe lângă altruism și dorința de dezvoltare personală, de orientare în carieră 6 sau pregătirea 

pentru un loc de muncă - nevoia de socializare, nevoia de a te simți util, credința în cauza pe care o 

promovează organizația gazda, etc.  

Promovarea activității de voluntariat în România a început imediat după Revoluția din 1989, prin 

crearea, de către unele dintre cele mai importante organizații din lume, a unor filiale în țara noastră, 

care au beneficiat de experiența și expertiza acestor organizații . În vederea sprijinirii activităților de 

voluntariat în România, în anul 2001 – declarat Anul Internațional al Voluntariatului de Organizația 

Națiunilor Unite – a fost adoptată Legea voluntariatului, inițiativă demarată încă de la sfârșitul anului 

1998.  
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După o perioadă de 13 ani în care a fost aplicată Legea voluntariatului nr. 195/2001, s-a constatat 

faptul că în practică există o serie de probleme, legea cuprinzând unele lacune și contradicții referitoare 

la: termenii utilizați, clauzele contractului de voluntariat, recunoașterea valorii voluntariatului, precum 

și a drepturilor și obligațiilor voluntarilor, așa cum rezultă din expunerea de motive la Legea nr. 78/2014 

privind reglementarea activității de voluntariat în România.  

Astfel, față de prevederile legale anterioare adoptării Legii nr. 78/2014, aceasta aduce în prim-

plan aspecte importante, dintre care cea mai importantă noutate o reprezintă recunoașterea pentru prima 

dată a voluntariatului ca experiență profesională in domeniul de studii al voluntarului1 , dar și alte 

aspecte precum: formele de desfășurare a activității de voluntariat și recunoașterea competențelor 

dobândite. 

Valoarea voluntariatului se poate identifica pe două dimensiuni - cea individuală, unde persoana 

implicată în activități de voluntariat dezvoltă competențe personale sau profesionale, dar și dimensiunea 

socială, care contribuie la construirea unei comunități mai coezive, mai sigure, mai puternice. 

Activitățile de voluntariat ajută la crearea unor rețele sociale care cultivă încredere reciprocă, cooperare 

și incluziune între membrii săi.  

Voluntariatul ajută oamenii să fie mai activi în rolul lor de membri ai societății și să se preocupe 

de calitatea vieții comunității. Implicarea civică duce la creșterea sentimentelor de apartenență și 

solidaritate, dar și la creșterea gradului de implicare a autorităților publice locale sau centrale în 

susținerea și dezvoltarea comunităților. Activitățile de voluntariat pot reprezenta și medii propice de 

socializare pentru tineri, medii care duc la dezvoltarea unor rețele de schimburi de idei și informații. 

Astfel, tinerii își pot canaliza timpul și energia într-un mod productiv și eficient. 

Conform legii nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, există o 

varitate de domenii în care un voluntar se poate implica. Cu toate acestea, actul normativ nu 

restricționează ariile de implicare ale voluntarilor, neexistând interdicții sau limite. Lista oficială din 

registrul Camerei Deputaților enumeră următoarele domenii:  

1. Asistență Socială Domeniul asistenței sociale este acoperit de o varitate de asociații ce își 

dedică resursele și timpul în scopul de a îmbunătăți viața oamenilor, atât prin oferirea de servicii, cât și 

prin promovarea de idei și noțiuni menite să ajute categorii de populație minoritare sau defavorizate. În 

cadrul domeniului putem cuprinde campanii pentru drepturile copilului, campanii de ajutorare a 

persoanelor cu dizabilități, activități de informare sau consiliere pe teme sociale, ajutor financiar sau 

servicii sociale pentru refugiați etc.  

2. Protecția mediului În acest domeniu se încadreaza campaniile de promovare și activitățile care 

se focusează pe conservarea și controlul poluării, conservarea și protecția resurselor naturale, 

igenizarea/înfrumusețarea spațiului public, protecția și îngrijirea animalelor, precum și crearea, 

menținerea și protejarea parcurilor naționale. 

3. Educație și cercetare Învăţământ preşcolar, învăţământ primar şi gimnazial, învăţământ liceal, 

învăţământ universitar şi postuniversitar, școli profesionale şi tehnice, educaţie permanentă(pt. adulţi), 
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educaţie alternativă, cercetare ştiinţă şi tehnologie, cercetare ştiinţe sociale,politici sociale, cercetare 

medicală.  

4. Artă și cultură, sport și recreere Această categorie este formată din asociațiile și fundațiile ce 

au domeniul de activitate legat de arte vizuale, arhitectură, meşteşuguri şi artizanat, artele spectacolului, 

istorie, literatură, ştiinţe umaniste, muzee, grădini zoologice şi acvarii, organizațiile și fundațiile care 

organizează eveniente sportive, de timp liber, sau turism.  

5. Sănătate Ariile de activitate incluse în această categorie sunt tratamentul spitalicesc, 

îngrijirereabilitare, tratamentul ambulatoriu, sănătatea mintală, intervenţiile în situaţii de criză, 

serviciile pentru bolnavii cronici, igiena şi sănătate publică, campaniile și activitățile de informarea 

populației pe subiecte ca igienă, prevenție sau metode de accesare a sevicilor oferite etc.  

6. Dezvoltare comunitară și socială, activismul civic Aici se încadrează activitățile și proiectele 

de dezvoltare comunitară/locală, cele din domeniul dezvoltării economice şi infrastructurii, proiectele 

de dezvoltare socială, cele care se focusează pe ameliorarea problemelor sociale, proiectele legate de 

locuinţe, dar și activitățile de instruire şi asistenţă a populației de căutare și găsire de locuri de muncă.  

7. Drepturile omului „Drepturile omului” este un domeniu vast și cuprinde asociațiile și fundațiile 

politice, asociații și fundații ce își desfășoară activitatea în domeniul drepturilor individuale sau 

drepturilor civile, educaţiei civice, ce încurajează activ participarea publică. Tot aici se încadrează și 

organizațiile ce se focusează pe apărarea şi promovarea solidarităţii etnice şi a tradiţiei 

culturale,minorităţi, cele care se ocupă cu asistenţă şi servicii juridice, cu securitate publică, cu 

prevenirea delicvenţei sau reabilitarea/reintegrarea delicvenţilor în societate. Sprijinirea victimelor și 

protecţia consumatorilor sunt alte exemple de activități care se încadrează în acest domeniu.  

8. Ajutor umanitar și/sau filantropic Parte din această categorie sunt fundaţiile finanţatoare, 

activitățile și proiectele de sprijinire şi promovare a voluntariatului, darși cele de intermediere de 

fonduri.  

9. Religie Din acest domeniu fac parte cultele și asociațiile religioase. 

Conform raportului “Voluntariatul și solidaritatea între generații”, pg. 8, disponibil la: 

https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20bene

volat_ro.pdf , România se află sub media europeană în cea ce privește procentul populației implicate în 

activități de voluntariat9 . Eurobarometrul din octombrie 2011, cel mai recent disponibil, indică o rată 

de implicare a populației de 14%, plasând România în categoria țărilor din Uniunea Europeană cu un 

nivel scăzut de implicare. 

După căderea regimului comunist, spațiul civic a renăscut în România, odată cu apariția de factori 

externi care au contribuit la promovarea organizațiilor și activităților de voluntariat. Asociații precum 

Peace Corps și Voluntary Service Overseas au investit resurse umane și financiare în spațiul românesc, 

luând parte la activități de asistență socială sau contribuind la oferirea de servicii sociale, pavând astfel 

calea pentru crearea unui mediu de dezvoltare a spațiului civic. Voluntariatul în România a început însă 

să ia adevărată amploare odată cu instituirea de sucursale locale a unor asociații recunoscute pe plan 

https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_ro.pdf
https://www.europarl.europa.eu/pdf/eurobarometre/2011/juillet/04_07/rapport_%20eb75_2_%20benevolat_ro.pdf
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mondial, Habitat for Humanity, World Vision, Star of Hope și UNICEF România numărându-se printre 

primele. Aceste centre locale au permis indivizilor și comunităților autohtone să creeze un mediu social 

și un punct de contact necesar organizării și dezvoltării de evenimente și activități10 . Eforturi de 

implicare și dezvoltare locală și națională în România nu au venit însă doar din partea organizațiilor 

străine. Asociații precum SOS Satele Copiilor și PRO VOBIS – Centrul Național de resurse pentru 

voluntariat reprezintă organizații cu experiență acumulată într-un timp îndelungat, ce s-au afirmat ca 

exemple autohtone de bună practică în domeniu.  

România se află pe o pantă ascendentă destul de abruptă în ceea ce privește dezvoltarea mediului 

asociativ și a voluntariatului per ansamblu. În urmă cu doar 20-25 ani nici nu putea fi vorba despre 

activități de voluntariat pe scară largă, infrastructura11 critică necesară fiind în acea perioadă într-un 

stadiu incipient. Odată cu diversificarea priorităților societății civile și urmărirea tendințelor 

internaționale în domeniu, spațiul civic românesc s-a dezvoltat pe mai multe direcții de acțiune. 

Crearea unei culturi a voluntariatului implică mai mulți factori – sociali, culturali, economici. 

Una din priorități este o schimbare de mentalitate la nivel național. O alta este responsabilizarea și 

creșterea nivelului de implicare a persoanelor. O a treia este susținerea activității de voluntariat de către 

autoritățile publice. Statul poate face asta creând un cadru legal ce oferă protecție, beneficii și 

recunoaștere voluntarului; prin crearea și diseminarea unor mecanisme clare și diverse de finanțare; prin 

includerea activităților de voluntariat în strategiile de dezvoltare locală, folosind și recunoscând 

resurselor umane, intelectuale și energetice oferite de organizațiile care acționează prin voluntari ca 

servicii complementare celor oferite de stat comunităților și societății. 
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Voluntariat al profesorilor și elevilor de la Liceul IRIS Timișoara în proiectul Let’s do it 

Romania!  
 

 

Panduru Ramona Maria,  

Liceul Teoretic Special IRIS, Timișoara 

 

 

 

Gunoaiele ne asupresc. Cum ieşi puţin la iarbă verde dai cu nasul de gunoaie. Gunoaiele sunt tare 

prezente pe câmp indiferent unde pui degetul pe hartă. Fie sunt lăsate de petrecăreţii zilelor cu soare la 

iarbă verde fie sunt lăsate de cei care-şi renovează apartamentul şi îi doare mâna să care molozul 

rezultat în locurile unde se primesc aceste deşeuri. În orice caz, gunoaie sunt peste tot şi pătează 

groaznic natura. Pe iarba verde şi falnică poţi vedea din loc în loc mormane de gunoaie. Acum, prin 

jurul Timişoarei, în ceea ce priveşte unele ieşiri din oraşul de pe Bega, nu sunt atât de multe ca de 

obicei. Sunt totuşi grămezi de moloz, o canapea posomorâtă ascunsă bine după un tufiş sau resturi de 

mobilier şi tot felul de prostii aşezate într-un munte din care se scurg unele gunoaie ca dintr-un 

vulcan. Şi adevăru-i că din goana maşinii nu se văd multe. Trebuie să calci iarba cu piciorul pentru a 

vedea gunoiul şi cum stă el “rege” pe iarba verde. Pentru a afla unde sunt aceste gunoaie în judeţul 

Timiş proiectul „Let’s do it Romania!” a trecut la fapte şi la sfârşitul săptămânii ce tocmai a trecut a 

declanşat acţiunea de cartare a gunoaielor din cel mai vestic judeţ al ţării. Practic, voluntarii (pentru că 

acest proiect se bazează pe voluntariat) au mers cu GPS-ul în mână şi au notat coordonatele 

gunoaielor din Timiş pe diferite trasee. Asta pentru ca într-o singură zi – 25 septembrie – aceaste 

gunoaie să fie strânse în toată ţara (pentru că este un proiect la nivel naţional).  

 

Voluntarii de la Liceul Teoretic Special IRIS, profesori și elevi, au fost pe mai multe trasee, au cartat 

și au adunat gunoaie. Profesorii de la acest liceu, alături de elevi, au participat la proiectul „Let’s do it 

Romania!” câțiva ani la rând, până când pandemia a spus STOP întâlnirilor în grupuri mai mari de 

persoane. Vor reveni însă în echipe de voluntari când restricțiile nu vor mai fi active și se vor putea 

dedica din nou acestui demers. 

 

Cartarea de acum trei ani a presupus inventarierea mormanelor de gunoi din afara localităţilor, pe 

coordonate GPS,  pentru a eficientiza activitatea din ziua curăţeniei. Mormanele de gunoi sunt 

deşeurile aruncate de cetăţeni (fie ei localnici sau turişti) în natură, în zonele din afara localităţilor. 

Gropile de gunoi ilegale vor fi cartate şi semnalate autorităţiilor, fără a fi însă curăţate in aceasta 

etapă. Arealele naturale curăţate pot fi atât pe uscat, cât şi pe apă. Acţiunea de curăţare a avut loc în 25 

septembrie la nivelul întregii ţări, iar atunci numărul voluntarilor implicaţi va fi mult mai mare. 

Voluntarii au ieşit pentru a carta gunoaiele din judeţ. Toţi cu diferite trasee în mână au mers prin judeţ 

pentru a găsi locurile unde gunoaiele asupresc natura şi pentru a nota aceste locuri într-jun tabel cu 

coordonmatele GPS exacte.  

 

Voluntari de peste tot 

 

Ideea Let’s Do It, Romania! a fost preluată din Estonia, unde în 3 Mai 2008 aproape 50.000 de 

voluntari au curăţat peste 10.000 de tone de gunoaie aruncate ilegal în natură. Recordul de implicare a 

voluntarilor îl deţine până acum Slovenia care a reuşit să implice în ziua curăţeniei 246.000 de 

voluntari, adică aproximativ 12 la sută din populaţia ţării. Şi în Timişoara şi judeţ s-aju înscris 

voluntari dar încă mai este loc. Printre voluntarii implicaţi în această acţiune de cartare în judeţul 

Timiş au fost şi profesori de la Liceul Teoretic IRIS, alături de elevi. Au fost mulţi voluntari din Timiş 

din diferite medii sociale, oameni care vor să se implice şi oameni care au fost de acord să-şi sacrifice 

duminica pentru a face voluntariat şi pentru a căuta gunoaie. Oameni care au în sânge spiritul 

voluntariatului (sau care acum îl descoperă) indiferent de poziţia socială, banii din buzunar, hainele de 

pe ei sau programul de lucru. Oameni care şi-au găsit timp să lupte cu gunoaiele.  
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ACTIVITĂȚILE DE VOLUNTARIAT. 

AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

 

Prof. Cîrligeanu Margareta 

Centrul Școlar de Educație Incluzivă Suceava 

 

 

De-a lungul timpului, voluntariatul a cunoscut în diverse domenii o ascensiune rapidă. Prin 

voluntariat înțelegem socializare, ajutor, compasiune, dragoste și înțelegere față de cei din jurul nostru.  

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând 

de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și 

serviciile sociale, cultural, medico-sanitar, educativ etc).  

Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 

78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, 

Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014.  

Voluntariatul a luat amploare în școli, fiind sprijinit și susținut de cadrele didactice, dar și de 

elevi prin implicarea în diverse activități și dezvoltând o serie de abilități și competențe sociale. De aici 

rezultă că voluntariatul are valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică. 

Voluntariatul în şcoli este, pe lângă faptul altruist în sine, o activitate de pe urma căreia 

adolescenţii au multe lucruri de învăţat: noi abilităţi, noi contacte, experienţă într-un anumit domeniu, 

este soluţia pentru o dezvoltare complexă a adolescentului, este un prim pas în conştientizarea tinerilor 

de rolul lor în societate, de importanţa lor ca individ, de nevoia societăţii de oameni ca el, reprezintă o 

modalitate prin care pot fi întărite şi susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui, 

de ataşamentul faţă de celălalt, acesta fiind un deziderat internațional.  

Toți copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se astfel în viața comunității 

din care fac parte, simțindu-se utili și dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Ei vor învăța despre 

importanța muncii în echipă, despre sprijinul acordat celor din jur, dar și despre faptul de a se mobiliza 

în astfel de situații, de a deveni responsabili. 

Voluntariatul este un mod plăcut și simplu pentru a testa pasiunile și interesele fiecăruia dintre 

noi. Ne poate oferi creativitate și inspirație care pot fi de folos în viața personală și profesională.  

Încercarea de a fi voluntar este utilă pentru dezvoltarea personalității. Această experiență ne 

va ajuta să înțelegem dacă suntem persoane apropiate de oameni, dacă ne place să lucrăm cu alți oameni 

sau dacă dorim să ne dedicăm viața ajutându-i pe cei din jur. 

La baza activității de voluntariat stau patru principii definitorii:  

• este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/beneficiul public; 

• este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile etc.); 

• este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul; 

• este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

intiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Așadar, putem enumera și avantajele și dezavantajele voluntariatului: 

Avantaje 

Voluntariatul e considerat experiența profesională, cu condiția ca activitatea să fie desfășurată 

în domeniul în care voluntarul și-a făcut sau își face studiile. Cu alte cuvinte, dacă este proaspăt 

absolvent de facultate și are la activ căteva astfel de experiențe, va avea șanse mai mari să își găsească 

un job, comparativ cu un absolvent care nu are în CV activități de voluntariat. 
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Ajută pe fiecare voluntar să își lărgească rețeaua profesională, lucru care s-ar putea dovedi 

foarte util atunci când va avea nevoie de o slujbă sau în cazul în care are un business și vrea să-și 

lărgească cercul de oameni care cunosc businessul său. 

Ajută la interacțiunea cu oameni din diferite categorii sociale, alături de care va învăța să 

lucreze în echipă pentru atingerea unui țel comun, ajută să își dezvolte abilitățile de leadership și să fie 

mai motivat; își antrenează creativitatea. 

Datorită voluntariatului va deveni un om mai solidar, mai încrezător în oameni; acest tip de 

activități îi dezvoltă spiritul civic și responsabilitatea socială. 

Voluntariatul contribuie și la îmbunătățirea abilităților de negociere, de lucru în echipă și 

comunicare. 

Dezavantaje 

Voluntariatul este o activitate care poate implica un anumit grad de efort și stres, deoarece 

odată ce sunt stabilite anumite obiective, acestea trebuie îndeplinite, chiar dacă nu există sancțiuni, iar 

voluntarul nu este remunerat. 

Voluntariatul este o activitate care poate aduce o mulțime de satisfacții personale și care îl 

poate ajuta pe voluntar să iși lărgească cercul de prieteni, dar și să își schimbe modul în care vede lumea 

din jur. Dacă timpul îi permite, el va alege o cauză în care va crede și va încearca să îi dedice măcar 

câteva ore săptămânal. 
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O faptă bună 

Opra Levente 

Liceul Tehnologic ”Gábor Áron” Vlăhița, jud, Harghita 

 

Sănătatea este lucrul cel mai de preț al unui om și nu ne dăm seama de multe ori de acest 

lucru decât atunci când o pierdem. Atunci căutăm cu disperare un ajutor, căutăm cei mai buni medici, 

cele mai bune tratamente pentru ca viața noastră să meargă înainte. Și doar atunci ne dăm seama că 

orice ajutor din partea oamenilor cu suflet este de neprețuit. Și atunci, cât suntem sănătoși, putem și 

noi la rândul nostru să-i ajutăm cu ce putem pe semenii noștri aflați în suferință.  

Unii oamenii au această pornire de a face o faptă bună dar se opresc cumva la jumătatea 

drumului pentru că nu știu ce se întâmplă cu gestul lor, dacă ajunge sau nu, chiar acolo unde este 

nevoie. Alții spun deznădăjduiți: oricum nu-i poți ajuta pe toți. 

Știm că nu-i putem ajuta pe toți, dar credem ca a da aripi unui om când are mai mare nevoie 

este mai mult decât un act de omenie, este o binecuvântare. De ambele părți. 

  Dar ce înseamnă oare „o faptă bună”. Să faci prin casă tot ceea ce trebuie? Să îţi îndeplineşti 

toate sarcinile la locul de muncă? Să ajuţi tot ceea ce este în jurul tău? Sau pur şi simplu înseamnă să 

faci ceea ce ţi-ai propus şi să ştii în sinea ta că ai făcut ceea ce trebuie…Sunt aşa de multe modalităţi 

prin care îţi poţi analiza acţiunile, încât de multe ori este bine să nu intri întru-totul în detalii. Mie îmi 

place să văd când lumea se mobilizează pentru fapte bune, parcă îmi umple de lumină perspectiva pe 

care o am asupra vieţii. 

Un gând bun sau o mână de ajutor ar trebui să fie gratis chiar dacă există un preţ pe timpul nostru. 

Fiecare dintre noi poate ajuta cu ceva la un moment dat, eu cred că trebuie doar să vrem asta. 

Am găsit o listă cu idei de fapte bune, atât să vă inspire să faceți bine, dar și să vedeți că e atât de 

simplu să faceți o faptă bună în fiecare zi! 

1. Fă măcar un compliment pe zi! Un compliment sincer, da? 

2. Ridică gunoiul de pe jos, nu-l ignora și nu-l ocoli! 

3. Lasă pe cineva cu mai puține cumpărături să treacă înaintea ta, la casă 

4. Oferă cuiva locul în autobuz 

5. Ajută pe cineva să își care bagajele grele 

6. Lasă bilete pe birourile colegilor și scrie-le ceva simpatic 

7. Intră în vorbă cu cineva care pare singur 

8. Încetează să mai critici, să jignești și să țipi 

9. Sună-ți părinții, spune-le că îi iubești și mulțumește-le pentru tot ce au făcut pentru tine 

10. Oferă cuiva o cafea 

11. Oferă cuiva o floare 

12. Oferă o carte care ți-a plăcut! Fie o dai cuiva, fie o lași într-un spațiu public 

13. Ține ușa deschisă pentru cineva 

14. Gătește pentru prieteni sau colegi 

15. Gătește pentru oamenii străzii și oferă-le o masă caldă și bună 

16. Plătește o cafea sau o masă pentru altcineva 

17. Zâmbește oamenilor din jurul tău 

18. Mulțumește 
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19. Îmbrățișează 

20. Donează bani, haine, jucării 

21. Donează lunar pentru o cauză 

22. Donează sânge 

23. Citește-le bătrânilor din azil sau copiilor din spitale 

24. Ia pe cineva cu mașina și condu-l la destinație 

25. Ascultă pe cineva care are nevoie să vorbească 

26. Felicită pe cineva pentru ceea ce face 

27. Lasă un review când îți place un serviciu sau un produs 

28. Oferă feedback sincer și pozitiv 

29. Dă un Like sau o inimă unei postări pozitive și distribuie 

30. Plantează un copac 

31. Oferă o bursă unui elev merituos 

32. Fii mentorul unui copil 

33. Ia cu tine la un spectacol pe cineva care nu a mai fost acolo și nu își permite 

34. Bea o cafea cu cineva care are nevoie de tine 

35. Adoptă un animal 

36. Ia-ți prietenii și ecologizați o zonă 

37. Refă un spațiu de joacă pentru copii sau o zonă de relaxare din comunitate 

38. Dă cu var pe casa scării 

39. Lasă-le tuturor vecinilor un mic cadou în cutia poștală 

40. Ajută pe cineva să își construiască sau să își renoveze casa 

41. Promovează evenimentele locale 

42. Cumpără bilete la evenimente 

Sunt toate lucruri care țin de bun-simț, de bună-creștere și de inima aia bună care se simte mai 

împlinită când face fapte bune. Rata abandonului învățământului primar și gimnazial este destul de 

mare. Cauzele principale sunt deja arhicunoscute: părinții nu au bani să-și întrețină copiii la școală, 

trăiesc de pe o zi pe alta. Copiii învață cum pot, dar au nevoie și să mănânce. Cred că acești copii 

trăiesc cu speranța că într-o zi se va întâmpla și cu ei o faptă bună. 
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Getting the most out of volunteering 

 

Prof. Baltă Gheorghiţa-Larisa 

 Şcoala Gimnazială “Alexandru Ştefulescu”, Tg.-Jiu 

 

 

 

Volunteering is a good opportunity to feel useful to humanity. Altruism, kindness and understanding 

of those in need are the main qualities we must show.  

Volunteering is an unpaid activity, but there are multiple benefits from the actions we take. 

           The most important effect that this work can have is the impact we create in the community 

because there is a feeling of belonging to a group, to a society. Volunteering has surprising benefits. 

Changes have appeared in society and they brought with them new needs. It takes the help of 

humanity to overcome difficult times. 

Helping others we have the chance to make new friends, to gain experience and to have the 

satisfaction that we are useful to society.  Volunteering also strengthens your ties to the community 

and broadens your support network, exposing you to people with common interests, neighbourhood 

resources, fun and fulfilling activities.  

Volunteering increases your social and relationship skills. There are types of people who can speak 

openly, but also people who do not do it very well when they want to express an opinion, they are shy 

and they fail to hold a monologue or dialogue with strangers. Thus, volunteering gives you the 

opportunity to practice and develop your social skills, since you are meeting regularly with a group of 

people with common interests. 

When we start volunteering we decide to meet people who are different from us, to know different 

living environments and new places, to discover what we are useful for. You will have a richer and 

more enjoyable volunteering experience if you first try to identify your interests and goals. By 

answering the question of why you want to become a volunteer, you will discover your true purpose. 

Under these circumstances, volunteer opportunities that match both your goals and your interests are 

most likely to be enjoyable and fulfilling for you. 

During the volunteer activities, you will have situations in which you will have to work alone or in a 

team, to make direct contact with people in need or to help them from a distance. In any of these 

situations, you will have to be responsible, give yourself all the skills you have and do it from the 

heart.  

The time, the feelings you involve and the noble causes you fight for will bring you satisfaction and 

this is the most important fact when you help your peer. Huge benefits appear after an act of charity. 

Among them, I can list: keeping your skills fresh, socializing, getting new skills and experience, 

increasing your confidence levels or getting references. The experiences you obtain through 

volunteering will certainly help when you have to fill in job applications and do interviews. Also, you 

will still have to apply and compete for any job.  

Nothing can change if we are alone. That is why we must be united to maintain a good world, with 

optimal living conditions for all.  

Volunteering has indeed been an aid to both international and local change. Voluntarily giving of your 

time, skills and resources is one of the strongest ways to make a difference, help others, and, as it 

turns out, improve your well-being, sense of belonging and loyalty. 

There are countless ways in which to volunteer.  

If you have a skill you want to share with others, don't hesitate to do it. Among the most popular 

volunteering activities, I can mention: befriending/mentoring, administrative work, arts, 

teaching/tutoring/supporting learning, Counselling/listening, youth work, events and stewarding and 

also sports/outdoor activities/coaching. 

          Befriending/mentoring refers to the friendship we can offer to those who need to communicate 

with others, they want their needs to be heard, especially the old and the lonely people. It can also be 

about the  
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friendship with someone who may be going through a more difficult time, or need to adapt to a major 

change in their lives. 

The administrative/office work refers to reception duties, typing and research.  

This type of volunteering appears especially in the field of advertising, where you have to type on the 

computer, edit, then distribute flyers or put up posters. 

Volunteering in arts is specific to those who have an inclination in this field, who have sensitivity in 

expressing feelings through artistic means. The volunteers can teach, coach, set design and assist with 

a variety of arts and crafts from fine art to card making. In these activities, the useful is combined to 

the maximum with the pleasant. Everything takes place in a calm, pleasant environment, which offers 

inspiration to those for whom the activities were created (that is children from kindergarten, students 

from school, old people from nursing homes). 

Volunteer teaching opportunities are available for all age groups and for a variety of organizations and 

causes, namely children who fail to integrate into new schools, victims, refugees, immigrants, 

children or adults with difficulties in understanding the new information. 

Counseling / listening volunteers can provide emotional and physical support to all those who are 

going through a difficult time or are recovering from a traumatic experience.  

When you don't know what decisions to make, consulting with someone is very helpful because it 

makes you see more clearly certain aspects of the situation.     

 Volunteering opportunities in youth work  

include activities that support children and young people to express themselves freely and to develop 

their intellectual and artistic abilities. 

Events and stewarding volunteers are represented by participation in festivals and events, providing 

the participants with safety and good mood. 

The last type of volunteering, sports/outdoor activities/coaching, involves all the activities that take 

place outdoors and that are the healthiest for us.  

If you are passionate about sports, then volunteering in such activities will be done with pleasure, and 

all participants will benefit from the physical exercises they do for their health. 

The non-governmental organizations (INGOs) were created as a necessity to help society and nature. 

Among the most well-known NGOs, we can mention: Greenpeace, Habitat for Humanity, UNICEF, 

Amnesty International and Wikipedia Foundation. The support it offers to those in need is at an 

international level and their members are more and more because the needs increase with the passage 

of time. We must be aware that we need each other, that the help provided by more people is more 

useful than that one offered by a smaller number of persons. A volunteer needs to possess the power 

and desire to change the world, to have challenges, achievements and a sense of accomplishment.  
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Importanţa proiectării didactice în sistem online                                                             

 Prof. Alexandru Vasilica 

                  Şcoala Gimnazială Petreşti 

 

Sistemul de învăţământ actual reorientează educaţia către diferite practici inovatoare de 

predare-învăţare-evaluare, prin noi metode de cooperare şi comunicare.      

 Utilizarea noilor tehnologii, în această perioadă, a luat o amploare de neimaginat, punând 

societatea actuală în faţa unei imense provocări, la care nimeni nu se putea aştepta până mai acum câteva 

luni.           Demersurile 

de realizare a activităţilor educative ce utilizează instrumente şi resurse digitale, nu constituie un 

element de maximă noutate, pentru cei mai mulţi profesori, însă presiunea este dată de utilizarea unor 

mijloace eficiente de comunicare, utilizate la distanţă, pentru a putea face faţă unei educaţii de calitate. 

         

În aceste condiţii, au apărut foarte multe obstacole de natură logistică, pedagogică, metodică, 

tehnică şi de conţinut, în ceea ce priveşte predarea multor discipline, aceste impedimente fiind văzute 

ca adevărate provocări, atât de către profesori, elevi, părinţi, cât şi de către reprezentanţii Ministerului 

Educaţiei.        

Cadrele didactice, în mare parte, au fost nepregătite, atât din punct de vedere al absenţei unei 

infrastructuri tehnologice decente, cât şi în ceea ce priveşte o stăpânire consistentă a competenţelor 

digitale, cu acces la resurse didactice sau multimedia.     

Pentru a susține activități de învățare la distanță, profesorii și elevii au folosit mai multe 

mijloace specifice, dintre care, cele mai frecvent utilizate sunt: aplicațiile simple şi cunoscute deja 

pentru comunicare asincronă de grup precum: Whatsapp, Facebook messenger; apeluri telefonice/ 

SMS/ canal de comunicare cu fiecare elev; utilizarea resurselor educaționale deschise și conținutului 

digital cum ar fi: sait-uri cu informații și ilustrații, biblioteci online, simulări, soft-uri educaționale, 

laboratoare virtuale, muzee virtuale, Digitaliada, LearningApps; platformele specializate de elearning 

– Moodle, Google classroom, Edmodo, Easyclass; aplicațiile pentru comunicare sincronă în grup prin 

apeluri video/ videoconferințe precum: Webex, Zoom, Meet, Teams, Skype, iar la acestea, se adaugă 

instrumente și aplicații online pentru activități de învățare (ex.: Kahoot, Padlet, Bubbl.us, Dotstorming, 

Wordwall etc.), precum și platforma eTwinning pentru proiecte colaborative complexe. Școala 

online va conduce la dobândirea unor elemente inovatoare pentru educaţia viitoare, iar utilizarea în 

continuare în activitatea didactică a unor instrumente și resurse digitale, cu siguranţă vor reperzenta 

achiziţii utile, ce vor duce la dezvoltarea competenţelor digiatale pentru activitate didactică de predare-

învăţare-evaluare viitoare, utilizată în sistemul de învăţământ.      

Însă, se poate afirma şi faptul că, nu toate cadrele didactice vor fi în aceeași măsură de acord că vor 

utiliza în continuare cel puțin unele dintre instrumentele și resursele digitale pe care au început să le 

folosească în această perioadă.     

De asemenea, trebuie specificat faptul că, utilizarea noilor tehnologii în activitățile de predare-

învățare-evaluare i-a determinat pe profesori să regândească procesul didactic, în aşa manieră încât să-

l facă compatibil cu noua modalitate de comunicare, facilitată de platformele digitale actuale. 

Cele mai semnificative experiențe și inițiative de sprijin pentru profesori țin de propria 

activitate, de interesul și motivația pentru performanță în domeniul profesional, de propriile încercări 

anterioare de introducere a TIC în activitatea didactică, de interesul de a accesa diverse tutoriale găsite 

online sau de interesul de a solicita ajutor colegilor înscrişi în diverse grupuri de suport, precum grupuri 
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ale profesorilor de pe Facebook. Printre dificultățile întâmpinate de cadrele didactice în realizarea 

activităților educaţionale la distanță, au fost semnalate următoarele aspecte: lipsa instrumentelor 

necesare pentru gestionarea clasei, pentru feedback și evaluare; dificultăți de ordin tehnic – existenţa 

unor platforme care trebuie instalate, care nu funcționează la nivel optim; lipsa suportului pedagogic 

pentru realizarea de activități de predare-învățare-evaluare suficient de eficiente sau atractive pentru 

toți elevii; lipsa existenţei unor instrumente potrivite pentru predare-învățare-evaluare la disciplina lor; 

lipsa conținutului educațional sau a unor resurse digitale în domeniul disciplinei; lipsa unor obiective 

digitale suficient de performante și lipsa timpului necesar pentru înțelegerea și utilizarea adecvată a 

instrumentelor și resurselor digitale.     Însă, indiferent de riscurile 

pe care le presupune sistemul de predare-învăţare-evaluare în sistemul online, trebuie respectate 

următoarele reguli:       

 - să se urmărească în permanenţă atingerea obiectivelor propuse;      

- să se structureze conţinutul educaţional astfel încât acesta să devină accesibil pentru diverse niveluri 

de cunoaştere;           

 - să conţină elemente care să orienteze elevul spre o instruire eficientă;     

 - să stimuleze gândirea independentă;         

 - să ofere situaţii didactice de autoevaluare. 

Procesul didactic, în condițiile derulării activităților online sau pe perioada suspendării 

întâlnirilor față-în-față, poate duce la identificarea preponderentă a unor dezavantaje, fireşti în contextul 

schimbării radicale a modului de lucru.       Suspendarea 

activităților didactice față-în-față poate să afecteze în mod negativ procesul de învățare, în general, chiar 

dacă profesorii acordă mai mult timp decât în maniera tradițională, însă nu trebuie uitat faptul că, aceştia 

reușesc mult mai greu să motiveze și să mențină treaz interesul elevilor.  În acest mod, cadrele didactice 

descoperă limitele instrumentelor de lucru și ale platformelor online prin experiență directă, concluziile 

la care ajung fiind, de fapt, cunoscute din literatura de specialitate din ultimii ani.   

       

Ca o concluzie, este însă de remarcat faptul că, în perioada de suspendare a întâlnirilor față-în-

față, se oferă posibilitatea profesorilor și elevilor să se concentreze în mai mare măsură pe ceea ce este 

esențial, pe elementele cu impact calitativ, pe capacități și competențe, şi în mai mică măsură pe 

conținuturi şi pe elemente periferice. 
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COPIII ȘI JOCURILE ONLINE  

 
PROF. MARIA-AUGUSTINA JUREBIE 

GRĂDINIŢA CU PROGRAM PRELUNGIT ,,MIHAI EMINESCU” TG-JIU, GORJ 

 

 Copiii învață de la vârste fragede să se joace o mulțime de jocuri pe telefoanele sau tabletele 

părinților datorită tehnologiei mult prea avansate. Nimic rău până aici, dacă ne gândim că rapiditatea cu 

care se dezvoltă intelectual și emoțional este cu mult mai puternică acum. Însă, ce se întâmplă atunci când 

copiii accesează jocurile online? Ce efecte pozitive au jocurile online asupra copiilor, dar mai ales, de ce 

sunt considerate periculoase?  

 Aproape că nimănui nu îi mai este străin termenul de jocuri online. Pe scurt, acum, jocurile 

funcționează prin intermediul internetului și se joacă într-o rețea formată din mai mulți jucători. Însă, 

jocurile nu au apărut de puțin timp. S-au putut juca din totdeauna, în ciuda tehnologiei avansate de acum. 

Bineînțeles, înainte de internet aveam acces la jocuri prin modem-uri sau terminale fără fir. Începând cu 

anul 1990, jocurile online au devenit tot mai vizibile, iar începând de aici s-au creat noi forme de joc. O 

informație utilă care ne-ar putea ajuta să conștientizăm puterea jocurilor online este faptul că în anul 2006, 

vânzările pentru jocuri ajungeau la o valoare de peste 300 de milioane de dolari pe an, iar peste aproximativ 

un an, în 2007, vânzările jocurilor online erau evaluate la mai mult de un miliard de dolari pe an.  

În prezent, există tot mai multe site-uri românești care pun la dispoziție în mod facil accesul la 

o gamă variată de jocuri online. De aici și ușurința cu care mulți copii ajung să acceseze jocurile, de 

multe ori fără să știe ce fac cu adevărat.  

La ce sunt bune jocurile online în viața copiilor? Dacă în primii ani de viață, cei mici modelează 

diverse figurine în joacă, începând de la vârsta de trei ani, copiii încep să își inventeze propriile scenarii 

și reguli de joc în minte. De acum înainte, majoritatea copiilor încep să interacționeze cu situații reale 

din viață, pe care ulterior le transferă în joc. Acum este vârsta optimă la care orice copil se dezvoltă, își 

face prieteni și trece printr-o reală transformare. Cu siguranță orice părinte își pune întrebarea: ,, Sunt 

bune jocurile online pentru copilul meu?  

Ei bine, având în vedere era digitală în care ne aflăm cu toții, dar și timpul pe care toți copiii îl petrec 

în fața calculatorului, jocurile online sunt bune dacă analizăm câteva aspect: 

• Jocurile din fața calculatorului îi pot dezvolta copilului gândirea matematică, având în vedere 

situațiile în care este pus în fața unui joc. 

• Îi pot dezvolta limbajul, creativitatea, imaginația dar și cititul. 

• Pentru că se află în plin joc, copilul își dorește să învețe cât mai repede regulile jocului pentru a 

ajunge la victorie.  

• Până acum totul bine, mai ales dacă jocurile online sunt o opțiune de joacă pentru o perioadă scurtă 

de timp. Dacă sunt alese greșit și mai ales dacă un copil petrece ore în șir în fața calculatorului, 

jocurile video pot avea și efecte negative.  

Iată care sunt cele mai importante! 

 Ce efecte periculoase pot avea jocurile online asupra copiilor? 

 Distracția de pe internet poate fi rapidă și lipsită de efort. Multe jocuri sunt simple și nu necesită 

un grad major de concentrare, însă pe termen lung, jocurile pot avea următoarele efecte 

negative:  

• Jocurile online descurajează în mod direct pasiunea pentru lectură. 

• Copiii vor renunța să mai depună efort pentru a transpune cuvintele în imagini din cărțile de lectură 

pe care ar trebui să le citească.  
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• Jocurile pe calculator pot limita această etapa, iar copiii să nu o mai considere atât de importantă 

pentru dezvoltarea optimă a comportamentului lor.  

• Jocurile pe calculator îi pot face pe copii să se izoleze. 

• Recomandarea tuturor specialiștilor în educația copiilor este ca, încă de la vârste fragede, copilul să 

interacționeze cu alți copii de vârsta lui și nu numai. Ei bine, timpul petrecut în fața calculatorului 

poate limita cooperarea cu alți copii, o acțiune nefavorabilă pe termen lung pentru copil. 

• Copiii pot acumula tensiune musculară in timpul jocurilor pe calculator. 

•  În timpul jocurilor pe calculator, copiii acumulează o serie de tensiuni pe care nu le exprimă, iar 

acest lucru poate duce la reacții agresive atunci când vor crește mari. 

• Corpul acumulează o serie de energii negative din cauza emoțiilor care se pot transforma în frustrări 

și ulterior, în daune incontestabile. 

• Jocurile video pot avea efecte violente pe termen scurt  
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- Dimensiunile parteneriatului educational  - 

școală-familie-comunitate 

                                                                                             

                                          Profesor învățământ primar, Bratu Marcela Floreta 

                                                                                   Colegiul Național ,,O.Goga” Sibiu 

 

                Parteneriatul educațional tinde să devină un concept central pentru abordarea de tip 

curricular, o abordare  flexibilă și  deschisă a problemelor educative. Parteneriatul nu este numai un 

concept, ci și o atitudine în câmpul educației. Ca atitudine, parteneriatul presupune:    

- acceptarea diferențelor și tolerarea opțiunilor diferite 

- egalizarea șanselor de participare la o acțiune educativă comună 

- comunicarea eficientă între participanți 

- acțiuni de colaborare și cooperare între parteneri 

Parteneriatul înseamnă echipă, grup, astfel că el presupune implicare, efort, bune intenții, scop 

comun și rezultate valoroase. 

În jurul elevilor se creează o comunitate de suport care începe să funcționeze în contextul în 

care părinții, elevii și ceilalți membri ai comunități se consideră unii pe alții parteneri, influențîndu- se 

reciproc. 

Mediul în care trăiesc copiii poate sprijini sau devia viețile lor, poate determina multe dintre 

valorile lor. Poate să se comporte ca o sumă  de forță și siguranță sau ca o restricție a dezvoltării. 

La rîndul lor, părinții pot influența comunitatea deopotrivă, ca membri ai unui grup. Rolul 

familiei este foarte important  în dezvoltarea copilului din punct de vedere fizic, intelectual, moral, 

estetic. Ca prim factor educativ, familia oferă copilului aproximativ 90% din cunoștințele uzuale (despre 

plante, animale, obiecte casnice etc). Familia este cea care trebuie să dezvolte în primii ani de viață 

spiritul de observație, memoria și gîndirea copiilor. În contextul actual al societății, părinții sunt priviți 

ca primii învățători ai copiilor, parte din procesul de învățământ. Dacă familia este mediul de dezvoltare 

al primelor vârste ale copilului, devine clar că aceasta trebuie sprijinită și nu înlocuită în educația tinerei 

generații. Și pe parcursul vârstelor școlare, familia rămâne mediul afectiv cel mai viabil de securitate și 

stimulare.Copilul împărtășeșete cu familia succesul școlar, realizările, dar și aspectele mai puțin plăcute, 

negative, eșecul. Părinții sunt cei care trebuie să-i sprijine pe copii necondiționat, să le ofere sprijin, să 

se consulte cu dascălul pentru a rezolva împreună unele situații. 

Exemplul părinților contribuie major la educarea copilului. Dacă părintele obișnuiește să 

citească , aceeași deprindere o va avea și copilul. Învățarea la cei mici se bazează pe imitație. 

Școala, singura instituție care își propune planificat și organizat să sprijine dezvoltarea 

individului prin procesele de instrucție și educație, simte tot mai mult nevoia să realizeze un parteneriat 

activ cu familia și comunitatea în care se dezvoltă copilul. Colaborarea cu familia trebuie să se 
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concretizeze într-un program comun de activități ale școlii cu aceasta ( lectorate, ședințe, acțiuni de 

voluntariat,consiliere, orientarea familiei).  

H. Henripin și V.Ross identifică două dimensiuni principale ale implicării reciproce ale școlii 

și familiei în favoarea copilului: 

- dimensiunea relației părinte/copil, vizând controlul frecvenței, al rezultatelor școlare, al 

temelor, în îndeplinirea sarcinilor și susținerea materială și spirituală a activității didactice 

- dimensiunea relației familie/școală care se referă la contactele directe ale părinților cu cadrele 

didactice din școală. 

Părinții trebuie să vadă în noi un prieten, un colaborator, un partener demn de încredere. Așadar, 

e o sarcină a școlii să identifice situații problematice din familiile copiilor, să dirijeze pe cât posibil 

strategiile educative în favoarea elevului. Educația în familie devine astfel un proces de pregătire pentru 

viață. 

Colaborarea familiei cu școala se referă la construirea unor relații pozitive între familie și școală 

și la o unificare de valori și cerințe relative la copil. Aceasta poate avea un efect benefic asupra elevilor 

atunci când aceștia văd profesorii colaborând și sfătuindu-se cu părinții lor.  

Școala online a demonstrat că părinții au fost și rămân parteneri nu doar de formă. În această 

perioadă, ei au fost direct implicați în procesul educativ, mai ales când vorbim de elevii ciclului primar, 

care acum învață sau își pun bazele cititului și scrisului. 

O școală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. Școala trebuie să fie 

deschisă la nevoile comunitații, să identifice acele domenii care pot dezvolta parteneriate comunitare și  

alternative de petrecere a timpului liber pentru copii, activități de educație rutieră, educație pentru 

sănătate, financiară etc. O școală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi 

ale beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiți și motivați. O școală eficientă 

este o școală în parteneriat cu elevul, prin valorizarea și respectarea identității sale, cu familia, prin 

recunoașterea importanței ei și atragerea în procesul didactic. 
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SĂ ÎNVĂȚĂM SĂ FIM MAI BUNI 

Ed. Dincu Monica 

G.P.P. COZIA, Rm. Vâlcea 

 

Educatoarele au rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi care să le facă bine din punct de 

vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere bunătate 

celor din jur.Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, respectul, 

credinţa, bunătatea.Fără ele nu există nimic. Dacă fiecare dintre noi am face cat de puţin pentru 

schimbare, intr-adevăr lumea ar fi mai bună, există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult 

mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât noi. Să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă 

să încercăm să-i înţelegem şi să învăţăm ceva de la ei, mai ales de la copii. In drumul nostru prin viata 

descoperim foarte multe lucruri legate de copii si familiile acestora, care trăiesc in sărăcie dar se bucura 

pentru orice lucru pe care alţi copii de seama lor nu ştiau să-l facă. Asa învăţam că fiecare copil e preţios, 

special, chiar dacă diferă ca aspect sau comportament .Aceşti copii , prin faptul că există, ne fac pe noi 

mai sensibili, mai buni, mai toleranţi. 

Prin specificul muncii noastre, îi învățăm pe copii să fie buni, să-i respecte pe cei din jur, să ajute, 

să trăiască în armonie unii cu alții.În acest scop avem activități specifice, cuprinse în curriculum, 

conform particularităților de vârstă ale copiilor (povestiri, lecturi după imagini, prezentări PPT, jocuri 

de rol, convorbiri etc), dar  am simțit că e nevoie să punem și în practică tot ceea am învățat. Așa s-au 

născut ideile ca în săptămâna de dinainte de Crăciun să facem și noi ceva altfel, să învățăm să dăruim. 

La această vârstă, copiii se despart cu greu de hăinuțele și jucăriile lor, de aceea le-am cerut părinților 

să ne fie alături, să le explicăm împreună că alți copii au nevoie de ajutorul nostru. Părinții au îmbrățișat 

imediat această idee și s-au implicat activ și afectiv în realizarea ei, alături de copii:  au colectat hăinuțe 

și jucării, le-au ambalat în cutii, au scris numele copiilor pe ele, au transmis mesaje pentru acei 

copii.  Unii părinți au donat și alimente, care cu siguranță că au fost binevenite,. A fost muncă în echipă! 

Păcat că emoțiile și trăirile acelor zile de lucru nu pot fi transmise prin cuvinte! Numărul cutiilor a 

crescut de la o zi la alta și am ajuns ca în ziua acțiunii să avem câte un munte de cutii în mijlocul fiecărei 

săli de grupă.Povestea acestor cutii nu s-a oprit aici, ea a continuat cu drumul lor spre C.S.E.I. Băbeni, 

Rm. Vâlcea unde o mână de copii cu cerințespeciale le-au așteptat cu sufletul la gură. Momentul hazliu 

care parcă ne-a marcat pe toti a fost iniţiativa unui tătic care s+a hotarat să aducă un plus evenimentului, 

deghizandu-se în Moş Crăciun. Apariţia lui a trezit bucurie în sufletul tuturor celor mici. Activitatea a 

continuat , în sunet de colinde, cu împodobirea bradului şi cu realizarea de lucrări de desen  specifice 

AAiernii. A fost o simplă acțiune de voluntariat, care a pornit din suflet și a alinat suferința altor 

inimioare cu un simplu gest de dăruire. Deseori, antrenați în tot felul de treburi cotidiene, în rutina 

zilnică, uităm cât de important este  pentru sufletul nostru și al celor din jur, să  facem un bine, să ajutăm, 

să dăruim un zâmbet, să arătăm că ne pasă. 

Acțiunea noastră a fost poate o picătură într-un ocean de nevoi, dar ,dacă știm că astfel reușim să 

alungăm măcar o parte din ele și să schimbăm în bine viața cuiva, asta ne motivează să perseverăm. Cu 

siguranță, vom reveni cu alte astfel de acțiuni în care copii, părinți, educatori, să fim parteneri în 

promovarea întrajutorării comunitare. 

A fost, de departe, cea mai împlinită zi, pentru că am reușit să aducem un zâmbet pe chipul unor 

copii, prin efortul nostru comun și.sper că munca tuturor educatoarelor  va fi răsplătită peste ani  de un 

salut primit pe stradă ,de o privire caldă şi duioasă din partea celor care au trecut prin mâna noastră , de 

o urare primită de sărbători ,când un puiuţ ajuns adult îşi aduce aminte cu drag de cea care i-a fost 
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educatoare , de gândurile bune care ne-nsoţesc peste ani , atunci când ei-acei mici copiii ajunşi la rândul 

lor părinţi-înţeleg rostul nostru , al educatoarelor , pe lumea asta ,şi pot preţi munca noastră la adevărata 

valoare.Dar până când vor veni acele vremuri ,munciţi ca şi când nu a-ţi trăi decât pentru puii aceştia 

de om , şi sădiţi-le în suflet numai lumină şi dragoste ,căci ,aşa cum spunea Marin Preda:„Dacă dragoste 

nu e , nimic nu e”. 

Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Să nu 

uităm că povara unei lumi o vor duce pe umeri copiii de azi. Copiii obișnuiți să dăruiască de la o vârstă 

fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care un astfel de gest o aduce. Uneori 

un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă posibilă răsplată. 
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PUTEREA EXEMPLULUI  ÎN EDUCAŢIA COPIILOR 

Prof. înv. primar Jurcovici Rodica 

Colegiul Naţional ,,Traian Doda”, Caransebeş 

 

Motto: „ Noi, cei mari, uităm adesea că am fost copii şi lucrul acesta ar trebui să ni-l aducem 

aminte mai ales când ne aflăm în faţa copiilor” 

(Al. Vlahuţă) 

Marele pedagog John Locke, convins de puterea exemplului în familie, de rodul ambianţei 

familiale şi de înclinaţia către imitaţie a copilului, se adresa părinţilor cu îndemnul: „ Nu  trebuie să 

faceţi în faţa copilului nimic din ceea ce nu vreţi să imite. Dacă vă scapă o vorbă sau săvârşiţi vreo faptă 

pe care i-aţi prezentat-o drept greşeală când a comis-o, el cu siguranţă se va apăra invocând motivul 

exemplul dat de dumneavoastră şi se pune în aşa măsură la adăpostul acestui exemplu, încât cu greu vă 

veţi putea atinge de el pentru a-i îndrepta greşeala respectivă” 

Copilul imită conştient şi foarte adesea ceea ce vede şi aude în jur. De aceea, adultul - părinte 

şi cadru didactic - posedă, cu ştire sau fără de ştire, cel mai puternic instrument de disciplinare a 

copilului, şi anume „propriul său comportament”.Dacă, în timpul activităţi, părinţii ori învăţătoarea se 

poartă conform codului bunelor maniere, copilul va sfârşi prin a face la fel. Dacă i se cere copilului să 

respecte drepturile şi sentimentele altora, el va privi întâi la adultul care respectă sau nu aceste drepturi 

şi sentimente (inclusiv pe ale copilului însuşi).  

Copilul este pătruns de întreaga atmosferă din jur, acţionează în funcţie de sentimentele şi 

conduitele pe care i le-a indus această atmosferă. Enunţarea unor reguli care sunt încălcate în fapt de 

adult determină la copil frustrarea, scăderea respectului faţă de sine, precum şi încălcarea acelor reguli 

ori de câte ori lucrul va fi posibil, evitând sancţiunea. 

Indiferent de vârsta la care se află copilul, suntem puşi în situaţia de a-i ajuta să înveţe diverse 

comportamente. Uneori este vorba despre comportamente noi (să fie generoşi, să empatizeze), alteori 

sunt comportamente pe care copiii le cunosc, dar cărora dorim să le creştem frecvenţa (să salute, să 

spună „mulţumesc” sau „te rog”). Mai sunt şi situaţii în care dorim să eliminăm sau să reducem o serie 

de comportamente negative cum ar fi: lovirea altor copii, folosirea unui limbaj vulgar, dezordinea etc.  

∙Prin observarea adulţilor sau a celorlalţi copii: un copil învaţă cum să mulţumească, observând 

părintele care face acest lucru;  

∙Prin imitarea comportamentului celorlalţi: un copil învaţă să spună „te rog” după ce primeşte 

ceva dacă şi adultul face acelaşi lucru de fiecare dată când cere ceva; 

∙Prin modelul oferit de adulţi sau ceilalţi copii: un copil învaţă cum să arunce mingea la coşul 

de baschet privind alţi copii sau adulţi;  

∙Prin consecinţele pe care un comportament le are: un copil alege să se ducă la bunica pentru 

că aceasta îi dă întotdeauna dulciuri. „Mergem la bunica” este urmat de consecinţa „primesc dulciuri” 

ceea ce face ca şi altă dată să vrea să meargă la bunica. 

Atunci când dorim să învăţăm un copil un anume comportament, trebuie să avem în vedere 

câteva lucruri:  

Copilul trebuie să fie în stare să facă ceea ce încercăm să-l învăţăm; mulţi părinţi aşteaptă din 

partea copilului lor să înveţe lucruri care depăşesc capacitatea lor şi uită de vârsta şi de stadiul de 

dezvoltare; există tendinţa de a aştepta de la copil mult mai mult decât este el pregătit să ofere. 

Copilul trebuie să fie pregătit să înveţe: de prea multe ori încercăm să învăţăm copiii câte ceva 

în momentele în care aceştia nu sunt pregătiţi să înveţe. Nu trebuie să învăţăm copilul ceva atunci când 

este obosit sau supărat. 

Copilul trebuie încurajat în tot ceea ce dorim să-l vedem făcând. O greşeală frecventă este că 

nu punem în valoare ceea ce este bun în comportamentul copilului, dar facem să iasă la suprafaţă orice 
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defect. După ce a fost învăţat un comportament, este foarte important ca părinţii să-i ofere din când în 

când copilului întăriri pentru pentru menţinerea comportamentului. Pentru orice progres făcut copilul 

trebuie încurajat, lăudat şi recompensat. Întărirea este orice stimul, acţiune sau comportament care apare 

imediat după un comportament şi are funcţia de a creşte probabilitatea apariţiei acelui comportament. 

Întăririle se stabilesc în funcţie de copil şi în funcţie de comportamentul pe care vrem să îl formăm. 

Pe lângă toate acestea , atunci când ne propunem să-l învăţăm un comportament, trebuie să ne 

gândim şi la felul în care transmitem copilului anumite mesaje, felul în care vorbim. Iată cum putem 

face acest lucru: focalizându-ne pe aspectele pozitive ale copilului („Excelent! Ai reuşit!”); criticând 

comportamentul, nu copilul („Nu-mi place când te cerţi cu copiii!”); acordând importanţă progreselor 

făcute de copil şi aspectelor pozitive ale situaţiei („Îmi place felul în care.....”) ; acceptând diferenţele 

individuale- fiecare copil învaţă diferit un comportament şi reacţionează diferit într-o situaţie („Mă 

bucur când tu...”); arătându-i zilnic încredere în sine („Sunt sigură că vei putea să...”); având aşteptări 

realiste adaptate nevoilor şi potenţialului lui de dezvoltare („Sunt mândră când......”); evitând 

comparaţiile şi competiţiile dintre copii („Pentru mine eşti special!”). 

Pentru a învăţa un comportament, copilul are nevoie şi de consecvenţă, ceea ce înseamnă că 

atât mama cât şi tata,  toţi cei ce sunt implicaţi în educaţia copilului vor aplica aceeaşi metodă şi vor 

comunica copilului acelaşi limbaj. Ceea ce este foarte important este că regulile stabilite sunt aceleaşi 

pentru toţi membrii familiei. 

Puterea exemplului este foarte importantă la vârsta şcolară. Deoarece copiii imită ceea ce văd, 

adulţii din jurul lor trebuie să-şi controleze comportamentul în permanenţă. De aceea, trebuie să 

dovedim copiilor că nu ne este indiferent nimic din ceea ce se petrece în jurul nostru. Totodată, copiii 

sunt dornici să participe la acţiuni de amenajare a locului în care trăiesc. Aşadar, ei se vor implica cu 

plăcere în activităţi de îngrijire a plantelor şi animalelor, dar trebuie să fie la fel de entuziasmaţi şi de 

participarea la acţiuni de curăţare a locului/camerei lor de joacă. În acest caz, intervine puterea 

cuvântului şi, renunţând la directive, observaţii critice sau chiar ameninţări, cu ajutorul încurajărilor şi 

al implicării efective a părinţilor, copiii îşi pot forma comportamente ce dovedesc dorinţa de a nu 

deteriora locul în care se află. 

Iată câteva exemple de activităţi desfăşurate în şcoală, în parteneriat cu părinţii, în scopul influenţării 

comportamentelor copiilor prin puterea exemplului: 

„O zi în şcoală alături de copilul meu!”- confecţionare de jucării din „nimicuri”. Acţiunea s-a 

desfăşurat într-un mediu propice dezvoltării comportamentelor şi atitudinilor pozitive ale copiilor prin 

modul în care cadrele didactice au colaborat cu părinţii-  joc: „Copii prieteni, părinţi prieteni”; 

„Împreună am lucrat/ mama mea face curat/ pot şi eu să fac aşa/ că vreau să semăn cu ea/ doamna mea 

m-a lăudat/ că sunt copil ordonat”. 

Deci, dacă un copil trăieşte înconjurat de prietenie, armonie, învaţă că este plăcut să trăieşti în 

această lume, dacă este lăudat învaţă la rându-i să aprecieze. 

„Dăruind o jucărie...poţi face o bucurie”- activitate cu scop caritabil organizată în şcoală în 

perioada sărbătorilor de iarnă. În urma studiului de caz dezbătut, părinţii s-au mobilizat şi au făcut 

pacheţele cu hăinuţe pentru copiii aflaţi în dificultate. Urmând exemplul acestora, copiii, sensibilizaţi 

de lipsurile altor copii de vârsta lor, au renunţat din proprie iniţiativă la jucăria preferată şi împreună cu 

doamnele învăţătoare au ambalat şi trimis darurile celor în cauză. 

Aşadar, copilul care trăieşte într-un mediu ce dăruieşte învaţă ce este generozitatea. 

„Hai la picnic cu  părinţii!”- activitate cu scop de destindere şi amuzament desfăşurată în 

pădure. Părinţii, copiii şi cadrele didactice au participat la organizarea, împărţirea sarcinilor, stabilirea 

regulilor şi a limitelor. Prin jocurile distractive desfăşurate, copiii au înţeles că, daca sunt încurajaţi 

învaţă să aibă încredere în ei, să traiască sentimetul siguranţei. Totodată, prin respectarea regulilor 

stabilite, învaţă să dea dovadă de fair-play, să aplice norme de comportare specifice mediului 

înconjurător. 
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În speranţa că, prin exemplele noastre am reuşit să demonstrăm „puterea exemplului personal” 

în educarea copiilor, amintim aici câteva „sfaturi pentru părinţi ...de la copilul lor” pe care, dacă le-aţi 

primi vă sfătuim să le luaţi în seamă, iar în cel mai fericit caz, vă dorim să nu le primiţi niciodată. Atunci 

veţi şti cu siguranţă că sunteţi un exemplu pentru copilul dumneavoastră. 

∙Poartă-te cu mine ca şi cu prietenii tăi. Ţine minte: învăţ mai bine de la un model decât de la un critic! 

∙Nu uita că nu pot creşte fără încurajări şi înţelegere! 

∙Nu te teme că petrecem prea puţin timp împreună! Contează cum îl petrecem. 

∙Nu uita că îmi place să experimentez! Învăţ din asta. 

∙Nu mă corecta în public! Voi fi mult mai sensibil dacă îmi vei vorbi blând între patru ochi. 

∙Nu –mi menaja „relele obiceiuri”, acorda-mi cât mai multă atenţie! Altfel nu faci decât să mă încurajezi 

să le repet. 

∙Nu face în locul meu nimic din ceea ce aş putea face singur! Asta mă face să mă simt ca un copil mic 

şi voi continua să te folosesc în serviciul meu. 

∙Nu mă face să mă simt mai mic decât sunt! Voi încerca să-ţi dovedesc contrariul, purtându-mă ca o 

persoană „importantă”. 

∙Nu fi inconsecvent! Asta mă pune în încurcătură şi mă face să încerc să scap nepedepsit. 

∙Nu-ţi fie teamă să fii ferm cu mine! Asta mă aşază la locul meu. 

În concluzie, să fii bun exemplu pentru copilul tău înseamnă să transmiţi valorile şi normele 

etice ale societăţii, să-i dovedeşti că trebuie să trăiască în dragoste şi armonie cu ai săi şi cu toţi 

cunoscuţii, să trăiască în cinste şi adevăr, cu respectul bunurilor, convingerilor şi al sentimentelor altora, 

să crească şi să simtă legătura famile- şcoală- societate. 

  Copilul „se hrăneşte” la fel ca şi noi, adulţii, din trăiri frumoase care ne ridică deasupra 

cotidianului, trăiri care ne oferă prilejul să cunoaştem lumea. Aşa cum „bazinul se umple cu apă, focul 

se aprinde cu foc şi sufletul omului se modelează datorită sufletului altui om”. 
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EDUCAȚIA 

Prof. Budău Monica 

Liceul Tehnologic ,,GRIGORE ANTIPA’’ BACĂU 

 

Sensurile împrumutate conceptului educație pe parcursul evoluției istorice a omenirii sunt 

multiple și variate, în funcție de momentul de timp și de intenționalitatea asociată acestora. Astfel: 

 ,,Educația este acțiunea de formare a individului pentru el însuși, dezvoltându-i-se o 

multitudine de interese.’’ după Herbart 

            Indiferent de sensul acceptat putem constata, la o primă aproximare, că educația este o 

componentă a existenței sociale, fiind în fapt o întâlnire de factură informațională între individ și 

valorile de orice natură ale societății.  

Prin educație se urmăresc două mari scopuri (Berger, 1973): instrucția (să se ofere tânărului 

cunoștințe generale de care să se servească în viață); educația propriu-zisă (să pregătim tânărul de azi 

pentru omul de maine). 

Scopul educației este atins atunci când tânărul obține acea autonomie care-l determină să fie 

stăpân pe propriul destin și pe propria personalitate. Unele dintre trăsăturile personalității tănărului sunt 

formate direct prin educație în instituții specializate, iar o parte considerabilă a lor sunt formate în 

familie. 

Educația răspunde unei sarcini sociale necesare și permanente, 

Este cunoscut faptul că dezvoltarea psihică este determinată de următorii factori:  

➢ ereditate,  

➢ mediul fizic si social, 

➢  educați. 

Relaționarea realității biologice a organismului cu datele furnizate de mediu, se realizează 

apelând la un operator special, educația.  

Aceasta devine factorul determinant al dezvoltării psihice pentru că își propune în mod 

deliberat perspectiva ce urmează a fi insuflată dezvoltării tinerilor.  

În acest sens, alege și organizează un anumit sistem de acțiuni, un ideal de personalitate; 

stabilește modalitatea concreta de utilizare a resurselor eredității și mediului; se desfășoara pe intregul 

parcurs al vieții unui individ. 

În ultimul timp, teoreticienii folosesc termenul de metacogniție pentru a sublinia o nouă 

competentă a celui care este educat. Aceasta se referă la aptitudinea de a gândi asupra 

gândirii, a avea o conștiință a posibilităților intelectuale (privind procesul gândirii, concentrarea, 

memoria etc.).  

Această aptitudine de meta-cunoaștere conduce la mai bună funcționare și producere a 

cunoștințelor: cel care învață ia cunoștință de propriile lui procese de gândire și de posibilitățile lui de 

învățare, poate să-și sporească repertoriul strategiilor, cucerind o măiestrie în selecția și aplicarea celor 

mai potrivite achiziții.  

Educația se realizează ca ansambluri de programe, de transmitere de cunoștințe tinerilor de 

diferite vârste, într-un mod organizat și gradat, proces ce se numește instruire și are la bază învățarea. 

Ea tinde sa realizeze o desfașurare a caracteristicilor potențiale ale personalității, în vederea formării de 

abilități, deprinderi utile și capacități de integrare socială.  

În vederea adaptării este stocată experiența (informația), sunt organizate conduite utile 

adaptării prin triere, transfer, generalizare, raționalizare, conștientizare a valorilor sociale morale, 

ideologice. 
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Concluzii 

Pedagogia studiază esenţa şi trăsăturile fenomenului educaţional, scopul şi sarcinile educaţiei, 

valoarea şi limitele ei, conţinutul, principiile, metodele şi formele de desfăşurare a proceselor 

educaţionale. 

Statutul pedagogiei de ştiinţă a educaţiei scoate în evidenţă complexitatea obiectului de 

cercetare al acesteia care este activitatea de formare şi dezvoltare permanentă a personalităţii umane. 

 

 

Pedagogia este: 

✓ ştiinţă umană (alături de economie, antropologie, geografie, etnologie, istorie, politologie, 

psihologie, filosofie, care au ca obiect de cercetare activitatea umană); 

✓ ştiinţă socială (alături de sociologie, etnologie, antropologie socială, demografie, psihologie socială, 

care studiază comunitatea umană la nivel macrostructural şi microstructural); 

✓ ştiinţă a comunicării (alături de filologie, lingvistică, semiologie, care analizează raporturile de 

informare şi de formare realizabile în diverse contexte socioumane). 

Relaţia pedagogiei cu alte ştiinţe scoate în evidenţă contribuţia pe care diversele ştiinţe o aduc 

la înţelegerea fenomenului educaţional. Această relaţie se manifestă pe două planuri complementare. 

Unul presupune explicarea mai profundă a educaţiei cu ajutorul rezultatelor altor ştiinţe. Celălalt plan 

vizează utilizarea unor instrumente de cercetare specifice altor ştiinţe pentru investigaţia domeniului 

educaţional. 
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ROLUL  VOLUNTARIATULUI  ÎN DEZVOLTAREA  

 PERSONALITĂȚII  ȘCOLARILOR 

 

 

prof. înv. primar Pîrlea Ana Maria 

Școala Gimnazială Măicănești 

 

 

"Cea dintâi și singura datorie esențială a omului este caritatea, adică o neobosită 

justificare a bucuriei existenței." (Mircea Eliade) 
 

Voluntariatul reprezintă  o activitate de interes public care se desfășoară în mod benevol în diverse 

domenii de activitate. Conform articolului 1 din Legea 78/2014 „voluntariatul este un factor important 

în crearea unei piețe europene competitive a muncii și, totodată, în dezvoltarea educației și formării 

profesionale, precum și pentru creșterea solidarității sociale”. 

Persoanele care desfășoară astfel de activități se numesc voluntari. Cuvântul „voluntar” își are 

originile în limba latină, provenind de la termenul „voluntarius”, sau în limba franceză, provenind de la 

termenul „volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. Conform definiției din Dicționarului 

explicativ al limbii române, cuvântul „voluntar” înseamnă „(despre persoane) care acționează de 

bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiune) care se face de 

bunăvoie, fără constrângere”. 

Manover aprecia faptul că voluntariatul este „impulsul de a se orienta spre satisfacerea nevoilor 

celorlalți fără a se gândi la recompense financiare”. Aceasta activitate  are la bază următoarele elemente: 

motivația intrinsecă a voluntarului, libertatea alegerii, îndreptarea atenției și a grijii către alții, realizarea 

de activități constructive și altele. 

Conform Dicționarului explicativ al limbii române, voluntariatul este „o activitate desfășurată în 

folosul altor persoane sau al societății fără a urmări un câștig material”. În literatura de specialitate se 

precizează faptul că activitatea de voluntariat poate fi atât formală (adică desfășurată pe baza unui 

contract planificat), cât și  informală; iar comportamentul de voluntariat poate fi influențat de diverși 

factori:  

✓ demografici (gen, vârstă, ocupație, nivelul educației, venitul),  

✓ psihologici (identificarea, trăsături prosociale de personalitate, motivație, valori), 

✓ sociali (religia, comunitatea religioasă, familia),  

✓ situaționali (oportunitatea implicării, disponibilitatea și oportunitatea costului),  

✓ organizaționali. 

Consider că în domeniul educației/învățământului pot apărea de-a lungul timpului anumite 

probleme, crize și limite ce sunt de ordin economic sau social, astfel că implicarea în activități de 

voluntariat poate reprezenta o rezolvare parțială sau totală a acestora.  

Pornind de la afirmația Ermei Bombeck „voluntarii sunt singurele fiinţe de pe faţa pământului care 

reflectă compasiune, grijă nemasurată, răbdare şi dragostea adevărată pentru naţiune”, se poate spune 

că implicându-se în astfel de activităţi, elevilor li se dezvoltă abilităţi şi competenţe sociale, precum 

spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi, respectul pentru diversitate etc. 

Sunt de părere că voluntariatul îi transformă pe elevi în persoane conştiente de aspectele lumii în care 

trăiesc și că, implicându-i în astfel de  activităţi, aceștia vor vedea lucrurile prin ochii celor aflaţi într-o 

situație dificilă.  

Pe parcursul anilor  am avut în vedere să organizez mai multe activități de voluntariat și să 

particip alături de elevii pe care îi coordonez la astfel de acțiuni, iar aceștia s-au arătat încântați de ideea 

de a-și ajuta semenii. Le-am propus elevilor mei să acționeze de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesiliți 

de nimeni, în mod conștient cu scopul de a-i ajuta pe cei aflați la nevoie fie individual, fie în cadrul unor 

activități organizate. Astfel, activitățile realizate au avut drept scop umătoarele: 

✓ colectarea de rechizite, alimente, obiecte vestimentare care ulterior au fost donate colegilor cu 

posibilități materiale reduse; 

✓ confecționarea de mărțișoare, felicitări și obiecte decorative care au fost vândute în cadrul unor 

târguri, iar banii colectați au fost donați unor persoane care aveau grave probleme de sănătate; 
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✓ colectarea de fructe, legume și alte alimente pentru a fi donate bătrânilor din localitate; 

✓ participarea la acțiuni de ecologizare pe raza localității; 

✓ confecționarea de felicitări de Crăciun, 1 Martie sau Paști și de mărțișoare care au fost oferite 

doamnelor și domnișoarelor din localitate, dar și bătrânilor de la Căminul de bătrâni din localitate; 

✓ organizarea unui târg pentru care elevii au creat obiecte decorative și podoabe pentru pomul de 

Crăciun pe care le-au vândut, iar cu resursele financiare obținute au achiziționat cărți pentru 

biblioteca clasei; 

✓ implicarea în diverse activități derulate în cadrul programului Strategia Națională de Acțiune 

Comunitară; 

✓ participarea la activități diverse alături de copii cu deficiențe/ dificultăți/ cerințe educative speciale 

încadrați în centre de educației incluzivă. 

 Activitățile menționate anterior au avut la bază următoarele obiective: 

✓ dezvoltarea simţului responsabilităţii la elevi; 

✓ formarea şi dezvoltarea la copii a capacităţii de a munci în grup, de a colabora şi de a accepta ideile 

altora, de a acționa ca niște lideri; 

✓ sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor ; 

✓ educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare; 

✓ înțelegerea problemelor comunității în care trăiesc și nu numai; 

✓ participarea activă şi conştientă a copiilor la acţiune; 

✓ cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii aflati in dificultate; 

✓ dezvoltarea creativitaţii şi imaginaţiei copiilor prin solicitarea acestora de a participa la acţiune cu 

idei  şi propuneri noi; 

✓ aplicarea cunoștințelor teorretice în practică prin diverse activități; 

✓ formarea şi dezvoltarea deprinderii de  a fi un bun organizator şi coordonator de acţiuni. 

Din punctul meu de vedere, prin activitățile de voluntariat se are în vedere formarea unor 

reprezentări morale, însuşirea unor norme de conduită morală, însă consider că acest fapt nu este 

suficient pentru a forma la copii un comportament moral, ci toate acestea trebuie să fie interiorizate 

astfel încât să devină motive intrinseci ale conduitei copiilor. Totuși, pentru formarea noțiunilor morale 

precum empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea, solidaritate, toleranță dar și altele, este 

nevoie de timp deoarece copiii au nevoie să conștientizeze care sunt cerințele societății actuale și care 

este nivelul dezvoltării lor intelectuale pentru ca ceea  învață să devină o bază solidă pentru viitor. 

Acțiunile de voluntariat contituie o oportunitate valoroasă de învăţare, astfel că la finalul celor 

desfășurate alături de elevii mei i-am întrebat pe aceștia ce au învățat, iar ei au răspuns următoarele: 

✓  s-au simțit utili pentru cei din jur; 

✓ au cunoscut persoane noi cu care au socializat; 

✓ se simt mai bine pentru că i-au ajutat pe cei mai putin norocoși; 

✓ și-au asumat o responsabilitate și au conștientizat ce înseamnă acest fapt; 

✓ și-au pus în valoare  unele abilități; 

✓ s-au simțit mândri pentru că au dat dovadă de bunătate; 

✓ și-au făcut prieteni noi; 

✓ și-au făcut datoria civică; 

✓ s-au făcut remarcați în comunitate; 

✓ au înțeles că societatea în care trăim întâmpină dificultăți diverse; 

✓ s-au simțiti apreciați; 

✓ și-au folosit timpul liber într-un mod plăcut; 

✓ și-au consolidat/ dezvoltat încrederea în sine și altele. 

Din experiența profesională proprie, pot spune că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare, de grijă și de dragoste pentru cei cărora le oferim ajutorul, colaborare, 

inițiativă, responsabilitate, interacțiune, spirit civic, curaj, încredere, dinamism etc.; de aceea cred că  

rolul cadrului didactic în astfel de activități este unul deosebit de important. 

În concluzie, voluntariatul reprezintă o activitate  cu valențe educative pentru elevi, o activitate 

interesantă și atractivă care constituie o bună modalitate de autodezvoltare, dar și un mod eficient prin 

care putem demonstra că ne pasă de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. Totodată, este o componentă 

educațională cu o deosebită importanță şi eficiență căreia orice cadru didactic trebuie să îi acorde atenţie 

sporită cu scopul de a modela oameni de valoare pentru societate.  
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Problema traficului de persoane reprezintă actualmente una dintre cele mai grave probleme 

întâlnite pe mapamond. Deși cele mai titrate probleme ale societății actuale sunt traficul și consumul de 

droguri, decadența morală, tensiunile dintre diverse state ale lumii sau prostituția, o problemă de o 

gravitate excepțională este reprezentată de traficul de persoane. Motivele pentru care acest subiect nu 

este la fel de popular este acela că majoritatea oamenilor se gândesc că sunt șanse mici ca tocmai ei să 

treacă printr-o astfel de experiență.  

Și totuși, aceasta este una dintre cele mai grave probleme ale societății secolului XXI, când 

echivalentul populației României, Macedoniei, Bulgariei și Serbiei reprezintă totalul persoanelor aflate 

sub incidența sclaviei economice, sexuale sau de alt tip. Puțini sunt cei care știu că prețul unei fete în 

Europa variază în jurul sumei de 2500 de dolari americani, ajungând în statele asiatice în jurul 

incredibilei sume de 5 dolari. Desigur, dacă problema drogurilor a ajuns să fie una tolerată sau acceptată, 

din cauza multitudinii cazurilor de consumatori, traficul de persoane este o problemă care implică mult 

mai mulți factori și poate avea urmări de neimaginat, precum lipsa libertății, prostituție forțată, viol, 

moartea persoanei, traume psihologice ireversibile, muncă forțată, cerșetorie, etc. În România, în anul 

2019, 74% dintre victimele traficului de persoane au fost folosite în scopuri sexuale.  

 Unele dintre motivele pentru care traficul de persoane este o problemă demnă de luat în calcul, 

dincolo de gravitatea faptei, sunt deschiderea mediului online către copii și tineri, internetul putând 

reprezenta o sursă bună de racolare pentru posibilii infractori, pedofili, răpitori, etc.  

 În vederea combaterii traficului de persoane, se recomandă efectuarea de diverse activități în 

școală pentru a determina conștientizarea în rândul tinerilor. Așa cum am precizat, deși problema este 

una de o gravitate excepțională, mulți dintre tineri nu conștientizează, de fapt, ce este acela un viol, o 

răpire sau lipsirea de libertate.  

 O activitate necesară ar putea fi reprezentată de o sesiune de informare organizată în parteneriat 

cu poliția de proximitate, în care să li se prezinte elevilor adevărata față a societății, fiind expuse cazuri 

concrete ale unor victime ale traficului de persoane.  

 De asemenea, o altă acțiune ce poate fi realizată în cadrul orelor de dirigenție sau educație 

socială poate fi reprezentată de o lecție despre securitatea pe internet, despre modalitățile prin care poate 

fi securizat un cont de Instagram sau Facebook, despre cum ar trebui ca tinerii și copiii să se comporte 

în mediul online. 

 Ora de dirigenție poate fi cel mai prielnic moment pentru desfășurarea unei astfel de activități. 

Se poate începe printr-o poveste hazlie, o glumă pentru captarea atenției elevilor, folosindu-se apoi 

imagini, filmulețe sau povești care fac trimitere la viața reală. Se recomandă implicarea elevilor și 

utilizarea unor materiale ilustrative, a limbajului non-verbal, corporal, evitând încheierea discuției 

printr-un punct care să nu permită continuarea acesteia, lăsând astfel loc unor astfel de discuții 

ulterioare, dar și unor introspecții.  

Se poate utiliza și studiul de caz, întrucât este un subiect sensibil, iar povestea unei fete tinere 

ce a fost victima traficului de persoane poate impresiona publicul, determinând elevii să fie mult mai 

atenți în viitor și mai băgători de seamă.  

La ora de dirigenție se pot realiza discuții pe tematica traficului de persoane atât sub forma unor 

discuții dirijate, cât și folosind metoda brainstorming-ului. Se recomandă și lecturarea unor povestiri 

reale în clasă, urmate de reflecție personală.  
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Scopul acestor lecții de dirigenție nu este doar acela de a conștientiza gravitatea problemei pe 

care o reprezintă traficul de persoane, ci și faptul că dreptul/capacitatea de a refuza sunt mai mici decât 

în cazul tentației de a fuma în spatele liceului sau de a consuma un drog, întrucât aici este vorba despre 

coruperea ființei umane în tot cuprinsul său, aceasta fiind tratată ca pe un obiect, nu ca pe o piață de 

desfacere pentru produse stupefiante, cum este cazul drogurilor.  

În vederea desfășurării orelor de dirigenție sau educație socială, se pot utiliza fișe de lucru care 

să îi facă pe elevi să înțeleagă: ce anume determină ca o persoană să fie vulnerabilă traficului de 

persoane? Cum poate fi evitat traficul de persoane? Cui ne adresăm?  

De asemenea, având în vedere faptul că problema traficului de persoane este una în mod evident 

socială, se recomandă abordarea problemei și în ședințele cu părinții, în special în clasele unde 

predomină categorii vulnerabile, precum fetele, persoanele de etnie romă, persoanele dezavantajate 

financiar, cu probleme în familie, familiile cu un singur părinte, etc.  

Așadar, remarcăm faptul că problema traficului de persoane este una de o gravitate deosebită, 

ceea ce determină o activitate constantă la orele de dirigenție și educație socială, nu doar realizarea unei 

activități singulare care să fie uitată și tratată ca oricare lecție.  
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Dăruind, vei dobândi                                                                                                                                               

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaprofesor Ţifui Daniela, Şcoala Gimnazială ,, 

Alecu Russo”, Iaşi 

 

 

Strategia Națională de Acțiune Comunitară (SNAC) presupune dezvoltarea activității de 

voluntariat, realizată de către elevi și având drept scop încurajarea acestora de a se implica în activități 

desfășurate cu persoane aflate în dificultate, pentru a susține procesul de incluziune a acestora, precum 

și de dezvoltare educațională personală. 

 În cadrul şcolii Gimnaziale „Alecu Russo” Iași s-au desfășurat mai multe activități de 

voluntariat. Luna septembrie 2019 a debutat cu proiectul educațional O carte pentru școala mea, ale 

cărui obiective au fost îmbogățirea fondului de carte al bibliotecii școlii, stimularea interesului pentru 

lectură, antrenarea elevilor în activităţi cât mai variate şi bogate în conţinut, oferirea de suport 

educațional pentru reuşita şcolară. Biblioteca școlii a fost îmbogățită cu un număr de 160 de volume 

noi, cărți care se regăsesc în listele de lecturi suplimentare și în recomandările de lectură pentru elevii 

din clasele primare și gimnaziale. 
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La sfârșitul lunii octombrie, cu ocazia Zilelor Școlii Gimnaziale „Alecu Russo”, a fost organizat 

un Târg de toamnă, în cadrul căruia elevii au vândut produse din fructe și legume, zacuscă, gemuri, 

dulcețuri, preparate pe bază de fructe, plăcinte, prăjituri. O parte din banii rezultați au fost donați unui 

caz medical, și anume unui cadru didactic de la Școala Gimnazială „Ștefan Bîrsănescu” Iași. Cu restul 

banilor s-au cumpărat dulciuri pentru copiii de la Centrul de îngrijire de zi Cornești. Scopul activității 

a fost dezvoltarea spiritului antreprenorial, sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile celorlalți și 

dezvoltarea sentimentului de întrajutorare și a simțului de voluntariat. 

 

              

 
 

În perioada 25-29 noiembrie 2019, s-a desfășurat la nivel național campania Săptămâna  

fructelor şi legumelor donate. Scopul acesteia este de a sensibiliza elevii, cadrele didactice și părinții 

cu privire la situaţia dificilă în care se află persoanele afectate de lipsa de alimente. Prin acest demers 

se intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi într-o societate unită şi 

solidară,  în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. Campania 

,,Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” constă în colectarea de legume şi fructe de către elevii 

voluntari implicaţi în programul SNAC şi donarea lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii 

sociale. Școala Gimnazială „Alecu Russo” a colectat peste 750 de kilograme de fructe și legume, care 

au fost donate Parohiei Sfântul Antonie Iași, Parohiei Învierea Domnului Iași și copiilor provenind din 

familii nevoiaşe din cadrul școlii 
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În perioada 2-17 decembrie 2019 s-a derulat campania Bucurie în familie - pizza pentru fapte 

bune, inițiată de Mitropolia Moldovei și Bucovinei și Asociația Pro-Vita, ce a avut drept scop 

colectarea de produse neperisabile care au fost donate familiilor nevoiașe cu peste șapte copii din 

județele Iași, Neamț și Botoșani. In cadrul acestei camapnii umnaitare, școala noastră a reușit să 

colecteze peste o mie de kilograme de produse, ocupând un loc fruntaș în rândul școlilor ieșene. 
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 Elevii școlii au dat astfel dovadă de responsabilitate, de mult simț civic și de întrajutorare, de 

implicare în acțiuni de voluntariat care le-au deschis calea către dezvoltarea unor atitudini empatice față 

de persoanele aflate în dificultate și a unor abilități de cooperare, de lucru în echipă, descoperind faptul 

că responsabilitatea, implicarea, respectul față de ceilalți, sensibilitatea și empatia sunt valori 

esențiale într-o societate în continuă schimbare.  
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Conceptul de voluntariat în România 

Prof. Nănuț Iulia Carmen 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, Tg.Jiu, Gorj 

 

 

  ”Voluntariatul este activitatea desfăsurată din proprie initiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, făra a primi o contraprestatie materială.” (Definitie adoptată de Consiliul National al 

Voluntariatului, iunie 2002) 

 Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse, însemnând să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. 

Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, 

începând de la nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite 

(asistență și servicii sociale, cultural, medico-sanitar, educativ, etc). Prin urmare, această 

mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind 

reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 

469 din 26 iunie 2014. 

Voluntariatul reprezintă un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin 

muncă, din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  

comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, 

spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. 

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să 

lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, 

etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

Această activitate non-profit nu înseamnă numai investiție în noi înșine, înseamnă să 

ne conectănm la colectivitate, să socializăm mai mult, să fim activi într-un mod util și distractiv, 

înseamnă apartenența la un grup pe care să-l ajutăm necondiționat în timpul liber. “Voluntar” 

înseamnă, conform explicațiilor din DEX, “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, 

nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

Din experiența profesională, pot afirma că ”a fi voluntar” înseamnă să dai dovadă de 

compasiune, de răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi 

sprijinim, să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să 

colaborezi și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără 

rezerve. În acest context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru 

coordonator voluntar la un centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între 

școala unde activez și această organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

Voluntariatul este chemarea sufletului. Conceptul de voluntariat a apărut cu mult timp 

în urmă. La început a fost numit serviciu militar voluntar în unele țări europene. Astăzi, acest 

cuvânt este folosit de civili în sensul de „gratuit”. 

De fapt, conceptul de „voluntar” nu înseamnă automat că o persoană ar trebui să lucreze 

gratuit și zilnic. În realitate, puțini vor fi de acord cu acest lucru. În mod normal, munca 

voluntară ar trebui să dureze cel mult 4-5 ore pe săptămână, sau mai puțin, de exemplu, o dată 

pe lună, în funcție de natura muncii. Adică, de fapt, voluntariatul nu durează mai mult decât 
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orice cursuri sau hobby-uri. Mai mult, voluntarii înșiși primesc beneficii semnificative din ceea ce fac. 

Cercetările în țările în care voluntariatul este o normă culturală au identificat principalele 

motive care încurajează oamenii să facă muncă liberă. Multe persoane nu văd rezultatele directe ale 

muncii la locul de muncă principal și nu obțin satisfacții reale din aceasta. Pentru astfel de oameni, 

voluntariatul devine o oportunitate de a se „despărți” de cursa pentru bani și statut, pentru a face munca 

dictată de principiile lor morale. Din psihologia socială se știe bine că atunci când oamenii îi ajută pe 

ceilalți, le sporește încrederea în sine și trăiesc emoții pozitive foarte puternice. 

 Conform cercetărilor, 70-80% dintre voluntari spun că o astfel de muncă i-a ajutat să 

îmbunătățească semnificativ abilitățile de comunicare. Un studiu britanic a arătat că toți voluntarii 

chestionați credeau că datorită unui astfel de timp liber au găsit prieteni noi, de aceea, voluntariatul este 

adesea o oportunitate atractivă pentru persoanele care suferă de timiditate sau pur și simplu se regăsesc 

în afara cercului obișnuit de prieteni, de exemplu, după ce s-au mutat într-un nou oraș. 

 Un voluntar nu este un loc de muncă, nu este un hobby, ci o vocație. Un voluntar este o persoană 

care desfășoară activități de caritate. Aceasta este o persoană care nu rămâne indiferentă față de ceilalți, 

față de problemele sale sociale. El este gata să decidă cât de mult o poate face. El nu este indiferent de 

soarta orașului și a oamenilor care trăiesc în el. 

 Dacă toți vom purta bucurie și pozitiv, ne vom iubi și ne vom respecta reciproc, atunci prin 

eforturi comune vom face o lume mai bună și mai amabilă și aceasta este misiunea fiecărei persoane 

care trăiește pe Pământ. Sunt convinsă că ajutorul dezinteresat reciproc duce la schimbări fundamentale 

în inimile oamenilor, în relațiile umane. Poți deveni voluntar la orice vârstă, nu există un cadru. Dacă 

suntem în căutarea drumului nostru, căutăm ceva care ne este cu adevărat interesant, atunci voluntariatul 

este una dintre cele mai bune metode de a vă dovedi și de a vă realiza potențialul. Făcând fapte bune, 

învățăm diverse abilități de muncă, participăm la proiecte reale, dobândim cunoștințe și experiență 

profesională și, cel mai important, ne dedicăm faptului că suntem cu adevărat interesați. 

 În ultimii ani, țara noastră se află într-o situație dificilă. Prin urmare, cu siguranță are nevoie de 

sprijin din partea oamenilor obișnuiți. Astfel de trimiși naționali sunt tocmai voluntarii, oameni care și-

au asumat voluntar această sarcină dificilă. Ei ajută cu lucruri, produse, medicamente necesare și nu 

numai. Medicină, educație, servicii sociale, literatură, cultură - oriunde este nevoie de astfel de asistenți. 

Ca voluntar, putem învăța ceva nou, găsim conexiuni utile sau pur și simplu legăm prietenii cu alte 

persoane. Acest lucru este util în special pentru tineri. Activitatea voluntarului îi va învăța 

responsabilitatea, toleranța și profesionalismul în anumite domenii. 

 Voluntariatul este chemarea sufletului și, dacă ești înzestrat cu un astfel de sentiment, atunci 

ești o persoană fericită în această lume. Fiecare dintre noi poate îmbunătăți viața, fiecare dintre noi 

poate oferi cărți vechi, jucării sau lucruri orfelinatelor, fiecare dintre noi poate ajuta la adăpostul 

animalelor, fiecare poate colecta mâncare sau bani pentru cei care au nevoie. 

 Voluntariatul este o activitate neplătită, conștientă, voluntară, în beneficiul altora. Acesta nu 

este doar un hobby, ci și un mod de viață. Mulți tineri aleg astăzi calea de voluntariat pentru ei înșiși.  

 Principalii actori ai mişcării de voluntariat din România sunt: 

▪ voluntarii;  

▪ ONG-urile și instituțiile publice care implică voluntari; 

▪ centrele de voluntariat care intermediază, acolo unde ele există, legătura dintre voluntari și nevoia de 

voluntari a organizaților; 

▪ companiile sau instituțile care susțin sau inițiază proiecte de voluntariat pentru angajații lor;  

▪ mecanisme europene precum programele de schimburi internaționale de voluntari, cum este și 

Serviciul European de Voluntariat. 

           În prezent, numeroase organizații din țară implică zilnic voluntari în programele și actiunile lor 

în beneficiul comunității, în domenii foarte diverse. Centrele de voluntariat din țară, în acele comunități 

în care ele există, acționează, la rândul lor, ca o interfață necesară între cei dornici să se implice și nevoia 
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de voluntari în diferite programe derulate în comunitate. Numeroase companii au văzut, la rândul lor, 

în voluntariat o modalitate de a se apropia de comunitățile în care acționează și de a-și lărgi astfel 

viziunea asupra responsabilității lor sociale, actualmente încurajând sau facilitând în diverse moduri 

implicarea angajaților lor în diverse acțiuni de voluntariat, fie în timpul programului prin acțiuni de 

voluntariat corporatist, fie în afara programului de lucru. O serie de instituții – Direcții de Asistență 

Socială, care au în grijă centre de zi și aziluri de copii și vârstnici, Direcții de Mediu sau de Sănătate, 

muzee, diverse instituții culturale, de istorie, departamente ale unor universități - au început, la rândul 

lor, să colaboreze cu organizații non-guvernamentale, sî fie mai deschise la a implica voluntari pentru 

a îmbunătăți serviciile pe care le oferă populației sau altele au început să fie mai deschise, să-și 

stimuleze angajați să se implice în acțiuni de voluntariat în comunitate. Instituțiile de învățământ primar, 

secundar și terțiar încep să recunoască, la rândul lor, valoarea formativă a voluntariatului pentru elevi 

și studenți și inițiază acțiuni sau colaborează cu organizații în diverse proiecte comunitare. 

 Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită 

de copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 
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Portret de voluntar 

 

Prof. înv. preșc. Roxana Garlaciov 

Școala de Artă „Sergiu Celibidache”, 

Grădinița „Muguri de Lumină” Roman, jud. Neamț 

 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își 

oferă timpul, talentele si energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul National al 

Voluntariatului, iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul 

este atitudinea fiecăruia fată de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru 

oameni, punctualitate, credibilitate, cinste, perseverență, consecventă, răbdare... tot ceea ce oamenii ar 

trebui să învețe încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii si cu mediul înconjurător. 

Mai bine de 100 de milioane de europeni sunt implicați în activități de voluntariat, trăiesc în 

solidaritate și prin aceasta aduc o contribuție în societate. Un sondaj Eurobarometru efectuat în 2006 

relevă faptul că 3 din 10 europeni pretind a fi activi ca voluntari și că aproape 80% din respondenți 

consideră că activitățile de voluntariat reprezintă o parte importantă a vieții demografice în Europa.  

           Există o arie largă de noțiuni, definiții și tradiții în ceea ce privește voluntariatul. Totuși, ceea ce 

este comun în Europa este că oriunde oamenii se implică împreună în activități pentru a se ajuta 

reciproc, pentru a îi susține pe cei cu nevoi, pentru a conserva mediul înconjurător, pentru a participa în 

campanii pentru drepturile omului, sau pentru a iniția acțiuni menite a asigura fiecăruia o viață decentă 

– atât societatea în ansamblu, cât și fiecare voluntar ies în câștig, iar coeziunea socială este semnificativ 

întărită. 

           Voluntariatul nu este o noțiune nouă românilor așa cum nu este nouă pentru niciun popor, pentru 

nicio colectivitate. Oamenii s-au ajutat mereu între ei, sau au muncit împreună pentru atingerea 

scopurilor pe care si le-au propus, fie că-si strângeau recoltele, își construiau o casă, ridicau o biserică 

sau o scoală în comunitatea lor. Din păcate însă deceniile de totalitarism au marcat felul în care românii 

percep ideea de muncă voluntară. Adesea, în special după Revoluția din 1989, voluntariatul era 

confundat cu munca patriotică pe care mulți dintre români erau obligați să o facă în timpul regimului 

comunist, si în urma căreia nimeni nu era câștigat nici din punct de vedere material nici din punct de 

vedere spiritual. Iată motivul pentru care primele organizații nonguvernamentale care implicau 

voluntari au fost privite la început cu suspiciune. Românii trebuiau să-si descopere identitatea, să-si 

descopere valorile, să-si prețuiască semenii si să muncească împreună pentru construirea a ceea ce se 

dorește a fi o Românie modernă, tară a Uniunii Europene a secolului XXI. 

    În România organizațiile nonguvernamentale încep să implice voluntari în activități încă din 1990, o 

mare importantă având organizațiile internaționale (Peace Corps,  Voluntary Service Overseas, World 

Vision, Habitat for Humanity) care trimit voluntari în România sau deschid filiale în tara noastră 

aducând astfel cu ele experiența în managementul voluntarilor. În 1997 ia ființă primul centru de 

voluntariat independent din România: Pro Vobis. Anul 2001 va fi declarat anul International al 

Voluntariatului de către Națiunile Unite, în același an se adoptă legea voluntariatului si se lansează 

pagina de web dedicată voluntariatului www.voluntariat.ro si prima revistă dedicată managerilor de 

voluntari, Voluntariat.ro. În 2002 începe tradiția anuală a Săptămânii naționale a Voluntariatului. 
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Cine poate fi voluntar? 

Simplu: oricine! Oricine poate să devină voluntar și să aducă o contribuție, cât de mică, la lumea 

care ne înconjoară. Important este doar să îți dorești acest lucru! 

Cu toții avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, cu toții avem cel 

puțin o abilitate, pricepere sau un talent pe care să îl putem pune în folosul unei persoane care are nevoie 

de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în care trăim sau în folosul comunității în general. 

Totul este să ne dorim acest lucru și să găsim acea organizație care să ne ofere oportunitatea 

potrivită de a face acest lucru. Pentru o comunitate mai bună, pentru a fi mai fericiți și mai împliniți. 

Dacă ești tânăr: îți poți construi un CV atractiv, astfel încât să poți răspunde la anunțurile de 

tipul: „angajăm persoană sub 25 de ani cu 7 ani de experiență...". Testezi o posibilă carieră, îți faci 

contacte care îți vor fi utile în viitor. Îți creezi comunitatea în care să îți facă plăcere să trăiești încă zeci 

de ani. Faci ceva util cu preaplinul sufletesc și energia specifică vârstei. Și nu în ultimul rând, îți faci 

noi prieteni. 

Dacă te afli la vârsta a treia: ai posibilitatea să nu lași să se piardă o experiență de o viață 

odată cu intrarea în pensie. Să umpli golul lăsat de plecarea copiilor, de pierderea celor din jur. O 

oportunitate de a-ți regăsi mândria și satisfacția de a fi util. Poți demonstra că a fi vârstnic nu înseamnă 

a fi o greutate, ci a fi o resursă de neînlocuit pentru societate. 

Dacă ești copil: e distractiv sa faci lucruri bune împreună cu prietenii. Îți formezi deprinderi 

sănătoase. Având timpul liber bine organizat ești mai la adăpost de tentații ca drogurile, fumatul etc. și 

ai astfel șansa să devii un adult mai responsabili și implicit de a schimba în bine lumea din jurul tău. În 

plus, voluntariatul e o modalitate foarte bună de a-ți face noi prieteni. 

Dacă ești afectat de o dizabilitate: ai astfel șansa să demonstrezi că ai un rol și un loc 

important în comunitate. Poți să îți formezi deprinderi și să îți creezi contacte care să te ajute să depășești 

stereotipurile și prejudecățile și astfel să îți găsești un loc de muncă care să te ajute să ai un nivel de trai 

mai decent, mai multă încredere în propriile forțe. 

Dacă ești șomer/ă: stând acasă cu siguranță nu îți vei găsi locul de muncă ideal. Implicându-

te în activități de voluntariat ai șansa de a acumula noi experiențe, de a îți forma noi abilități în pas cu 

vremea. Îți poți crea contacte care să te conducă la un post așa cum ți-l dorești. Îți oferă posibilitatea de 

a nu îți „ieși din mână” în ceea ce privește munca. 

Dacă ești angajat/ă: implicându-te într-o activitate de voluntariat poți rupe rutina activității 

zilnice și a monotoniei acasă - serviciu și retur. Poți testa o nouă carieră. Îți poți readuce la viață hobby-

uri și preocupări de mult uitate. Poți demonstra comunității faptul că instituția/ compania / organizația 

pentru care lucrezi este interesată de soarta comunității. 

Dacă sunteți o familie: puteți petrece mai mult timp împreună, iar participarea la acțiuni de 

voluntariat unește oamenii. Puteți da un exemplu pozitiv copiilor. Vă puteți exprima recunoștința că 

soarta v-a adus la un loc sau puteți crea o tradiție de familie care să vă aducă împlinire tuturor. 

Pentru oricine: „Pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim 

la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume.” (Mahatma Ghandi). 

Așadar, de ce să fii voluntar? 

• Pentru a te distra; 

• Pentru a câștiga experiență în vederea obținerii unui serviciu mai bun; 

• Pentru a îți menține „în uz” cunoștințe sau abilități pe care altfel nu le folosești; 

• Pentru a nu pierde vremea acasă; 

• Pentru a-ți face noi prieteni și cunoștințe; 

• Pentru a fi cu prietenii tăi care sunt deja voluntari; 

• Pentru a învăța lucruri noi și a-ți forma deprinderi utile; 

• Pentru a da înapoi o parte din ceea ce ai primit de la alții; 

• Pentru a-ți face contacte utile; 
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• Pentru a te simți util; 

• Pentru a fi parte a unei organizații prestigioase; 

• Pentru a face tranziția spre o nouă viață; 

• Pentru a-ți face datoria de creștin; 

• Pentru a testa o nouă carieră; 

• Pentru a-i ajuta pe cei mai puțin norocoși; 

• Pentru a realiza ceva; 

• Pentru a ameliora comunitatea în care trăiești; 

• Pentru a lucra cu un anumit grup de persoane; 

• Pentru a-ți asuma o responsabilitate; 

• Pentru a face parte dintr-o echipă; 

• Pentru a întâlni persoane importante din comunitate; 

• Pentru a petrece un timp cu familia ta făcând ceva util; 

• Pentru a înțelege problemele comunității în care trăiești. 

Ce pot face voluntarii? 

Ca voluntar, poți să te implici într-o varietate de proiecte și domenii, printre care: 

Social: 

• consiliere și informare pe diferite teme; 

• meditarea unor elevi cu probleme; 

• campanii pe teme legate de profilul organizației (drepturile copilului, prevenire SIDA etc.); 

• pregătirea și distribuirea unor pachete pentru beneficiarii organizației (de exemplu 

hrană, îmbrăcăminte). 

Ecologic: 

• igienizarea unor parcuri sau zone de joacă pentru copii; 

• campanii de promovare a reciclării diferitelor materiale; 

• ghid în grădina botanică pentru elevi; 

• ore despre importanța protejării mediului în școli. 

Civic 

• strângere de semnături pentru diferite inițiative; 

• promovarea principiilor democratice în comunitate; 

• trimiterea de scrisori în sprijinul unor inițiative; 

• semnalarea oricăror abuzuri sau fraude. 

Cultural 

• ghid în muzeu; 

• realizarea de publicații specifice; 

• campanii de promovare a instituției și serviciilor în cadrul comunității; 

• ore de dirigenție pe teme legate de specificul instituției; 

• secretariat, fotocopiere, îndosariere etc.; 

• activitate de relații cu publicul în cadrul recepției; 

• organizarea de evenimente. 

Sănătate 

• campanii de promovare a sănătății (educație sexuală, alimentație sănătoasă, prevenirea 

fumatului sau a utilizării drogurilor etc); 

• ore de dirigenție; 

• servicii pentru pacienții din spitale; 

• organizarea de emisiuni radio și concursuri pe teme legate de sănătate. 

Administrativ (valabil pentru toate categoriile de mai sus) 

• tehnoredactarea de materiale, realizarea de publicații, pagini web; 
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• traduceri; 

• realizarea revistei presei; 

• secretariat, fotocopiere, îndosariere etc.; 

• activitate de relații cu publicul în cadrul recepției; 

• organizarea de evenimente. 

Cum pot deveni voluntar 

Pentru a-ți găsi o activitate de voluntariat, ai două posibilități:  

• să contactezi centrul de voluntariat din orașul tău, în cazul în care există unul. Acesta  

te va ajuta să găsești acea organizație și activitate care ți se potrivește cel mai bine, te va instrui și te va 

pune în legătură cu acea organizație.  

• să îți identifici singur acea organizație la care ai dori să activezi ca voluntar. În  cazul 

în care în orașul tău nu există un centru de voluntariat, aceasta este modalitatea cea mai 

bună. Pentru a găsi un ONG, poți căuta pe internet sau poți să îți întrebi cunoștințele.  

Ce trebuie să știu înainte de a deveni voluntar 

Drepturile tale ca voluntar: 

• dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale și nu ca mână de lucru ieftină; 

• dreptul de a-ți fi luate în calcul preferințele personale, temperamentul, experiența de 

viață, studiile și experiența profesională în acordarea de sarcini; 

• dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestezi activitatea, atât 

la începutul activității cât și pe parcurs, pentru a beneficia tot timpul de cele mai noi 

informații în domeniu; 

• dreptul de a ști cât de mult despre centrul de voluntariat și despre organizația în care 

esti plasat; 

• dreptul la supervizare - orientare din partea unei persoane cu experiență, bine 

informată, cu răbdare, atentă și care dispune de timp pentru a răspunde nevoilor tale ca 

voluntar; 

• dreptul la un loc unde să îți desfășori activitatea; 

• dreptul de a fi promovat și de a-ți fi acordată din ce în ce mai multă responsabilitate, în 

conformitate cu rezultatele avute; 

• dreptul de a fi ascultat și de a juca un rol în planificarea activităților, de a te simți liber 

să faci sugestii și de a-ți fi respectate opiniile; 

• dreptul la recunoaștere, sub forma unor promovări sau premii sau prin exprimarea 

cotidiană a aprecierii pe care o meriți. 

Responsabilitățile tale ca voluntar: 

Fii convins! - Cercetează-ți sentimentele și asigură-te că vrei să ajuți alți oameni. 

Fii sigur! - Nu-ti oferi serviciile până nu ești convins de valoarea a ceea ce faci. 

Fii loial! - Oferă-ți sugestiile, dar acceptă regulile; nu critica ceea ce nu înțelegi (s-ar putea să existe 

un motiv întemeiat). 

Spune ce gândești!- Întreabă ceea ce nu înțelegi; nu-ți păstra pentru tine semnele de întrebare și 

frustrările până când acestea te îndepărtează de organizație sau creează probleme organizației. 

Fii dispus să înveți! - Instruirea este esențială pentru a-ți putea desfășura activitatea în bune condiții. 

Învață tot ce poți! - Află tot ceea ce poți despre organizație și despre munca ta. 

Acceptă supervizarea! - Vei fi mai util și îți vei îndeplini sarcinile mai eficient dacă vorbești cu cineva 

despre activitatea ta și dacă accepți îndrumare. 

Fii de încredere! - Fă ceea ce te-ai angajat să faci; nu promite ceea ce nu ești sigur că poți să faci. 

Fii un bun coechipier! – Găsește-ți un loc în echipă; munca e mult mai plăcută și mai plină de 

satisfacții atunci când nu ești singur. (extras din "Carta drepturilor și obligațiilor voluntarilor", 
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elaborată de Centre National de Volontariat, Paris, France și tradusă și adaptată de voluntarii Pro 

Vobis). 

 

Decalogul voluntarilor: 

1. COEZIUNE 

În relația lor unii cu alții, voluntarii sunt deschiși, onești și prietenoși. 

2. COLABORARE 

Voluntarii colaborează cu diverși factori interesați de problematica abordată. 

3. ANGAJAMENT 

Voluntarii se obligă să respecte responsabilitățile voluntarilor, așa cum decurg ele din înțelegerea cu 

organizația la care activează și după cum decurg din legea în vigoare. 

4. DEZVOLTARE 

Voluntarii sunt preocupați permanent de creșterea competențelor lor de lucru prin învățare, instruire și 

acceptarea supervizării.  

5. TRANSPARENŢĂ 

Voluntarii oferă informații despre munca lor ca voluntari atât organizației, cât și celor din afara, cu 

respectarea confidențialității.  

6. IMPLICARE ACTIVĂ 

Voluntarii se implică activ în soluționarea problemelor comunității. 

7. RESPONSABILITATE 

Beneficiul comunității trebuie sa stea la baza tuturor activităților voluntarilor. 

8. CONFIDENŢIALITATE 

Voluntarii respectă informațiile confidențiale (datele despre beneficiari și anumite informații legate de 

organizația lor gazdă). 

9. PROMOVARE 

În relația lor cu mediul extern, voluntarii sunt ambasadori ai valorii voluntariatului în comunitatea 

locală. 

10. RESPECT 

Voluntarii respectă toți oamenii si principiile universale ale egalității si echității. 
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 Voluntariatul în sistemul educaţional romȃnesc 

 

Personal didactic auxiliar, secretar, Merișescu Ana Maria 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, Tg.Jiu, Gorj 

 

 Voluntariatul în educaţie este definit ca o acţiune cu motivaţie intrinsecă şi fără aşteptări de 

recompensă, de a veni în sprijinul celui care se află într-o situaţie de criză, o situaţie-problemă. În 

domeniul educaţiei pot fi identificate anumite crize, limite şi blocaje care intervin (generate de probleme 

economice sau de ordin social ce apar de-a lungul timpului) în vastul proces instructiv-educativ din 

şcoli şi care, în mod implicit, au rezonanţă în viaţa socială şi profesională a comunităţii de mai tȃrziu.  

 Rata mare a absenteismului şi abandonului şcolar, situaţii materiale precare şi imposibilitatea 

familiei de a susţine pregătirea educaţională a copilului, lipsa unor condiţii şi dotări materiale şi tehnice 

moderne în unităţile şcolare, lipsa de informare şi consilire parentală, posibilităţi limitate ale 

comunităţilor locale de a spijini actul educaţional, de a stimula şi recompensa eforturile celor implicaţi 

sunt doar cȃteva exemple de factori/ probleme care frȃnează succesul în educaţie. Odată identificate 

aceste situaţii-problemă, putem contura şi formula şi ţintele pe care voluntariatul şi le propune: 

susţinerea egalităţii şanselor educaţionale a tuturor copiilor, sprijin în educarea şi consilierea familiei, 

dezvoltarea instituţională a unităţilor furnizoare de educaţie, susţinerea educaţiei pe tot parcursul vieţii 

pentru o dezvoltare integrală a personalităţii individului, promovarea şi susţinerea educaţiei de tip 

incluziv.  

 Pentru a soluţiona problemele la care se raportează şi a-şi realiza scopurile fixate, voluntariatul 

trebuie să funcţioneze pe mai multe planuri şi să fie exersat de către toţi factorii implicaţi în educaţie, 

şi anume familie-şcoală-comunitate. Într-o comunitate, mediul educaţional nu se rezumă la mediul 

şcolar (...) mediul educaţional comunitar are posibilitatea să se cristalizeze şi să se coalizeze în procesul 

de educaţie continuă a cetăţenilor. Pentru a răspunde nevoilor şi cerinţelor educaţiei şi pentru a obţine 

succesul, acest demers de voluntariat trebuie să realizeze permanent schimbul de roluri, astfel ca fiecare 

să îşi asume atȃt rolul de voluntar, cȃt şi pe cel de beneficiar. Familia şi comunitatea îşi vor asuma 

responsabilităţi de susţinere (ca voluntari) a educaţiei din şcoală şi sprijin în soluţionarea şi depăşirea 

limitelor procesului instuctiv-educativ desfăşurat aici (şcoala ca beneficiar) şi şcoala (ca voluntar) 

trebuie să răspundă şi să susţină nevoile societăţii  de dezvoltare durabilă. În urma unor asemenea 

interacţiuni şi forme de voluntariat exersate pe rȃnd de actanţii principali din educaţie, rezultatele nu 

pot fi altele decȃt de un real cȃştig pentru toate părţile implicate. Dacă educaţia în spiritul voluntariatului 

începe din familie, chiar şi în formele ei cele mai simpliste, şi este complementată apoi de demersul 

educativ formal din cadrul instituţiilor de învăţămȃnt, implicit prin educaţia de tip nonformal, în mod 

cert va fi exersată ulterior, în cadrul comunitar al societăţii, de către adultul responsabil, capabil de 

acţiune şi schimbare. În primul rȃnd este importantă implicarea familiei în traseul educaţional al 

copiilor, întrucȃt, plecȃnd dintr-un cadru familial centrat pe reuşita şcolară a copilului, se asigură baza 

pe care va interveni ulterior şcoala.                                                             

 Reuşita şcolară a copilului este strȃns legată de concepţia asupra educaţiei a părinţilor, aşa cum 

şi insuccesul copilului, care creşte într-o familie ai cărei membri nu au beneficiat de servicii 

educaţionale şi, prin urmare, nu acordă interes nici în cazul educaţiei copilului. Şi într-un caz şi în altul, 

şcoala se alfă în obligaţia de a lansa părinţilor invitaţia la cooperare, la implicare în educaţie, oferind 

şanse egale tuturor: o bună informare, o strategie de consiliere a părinţilor inactivi iniţial, un program 

de sprijin alături de fundaţii sau organizaţii non-profit, şedinţe, întȃlniri, ateliere de lucru în comun. 

Toate acestea pot aduce alături, ca parteneri şi voluntari, părinţii. În formula celor şapte modalităţi de 

implicare a părinţilor în spaţiul educaţional, elaborată de Joiyse Epstein, se regăseşte voluntariatul, ca 

manieră de implicare productivă a familiei în activităţile şcolii. Pornind de la premisa că în cadrul 
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familiei copilul beneficiază de primele experienţe educative, iar dacă nu este aşa, şcoala şi comunitatea 

trebuie să intervină ca voluntari în acţiuni de educaţie a părinţilor şi consiliere, şcoala are, apoi, rolul de 

a forma la elevi spiritul de receptivitate, capacitatea de iniţiativă, angajarea responsabilă în 

indentificarea problemelor comunităţii şi proiectarea de direcţii de acţiune pentru soluţionarea acestora. 

Cadrele didactice, ca “facilitatori”/ “moderatori”, “ trebuie să manifeste foarte multă receptivitate, 

îngăduinţă şi să ofere mereu un răspuns la solicitările elevilor şi ale comunităţii”. Aşadar, profesorii 

sunt cei care conduc şi orientează actele de voluntariat ale elevilor/ şcolii în comunitate şi tot ei trebuie 

să găsească soluţii la problemele şcolii prin atragerea de sponsori/ parteneri, demararea de proiecte 

educaţionale, înfiinţarea de asociaţii de părinţi, atragere de fonduri de la comunitatea locală, implicarea 

ONG-urilor, etc. Practicȃnd alături de cadrele didactice primele practici de sprijin, de voluntariat, elevii/ 

tinerii vor realiza tranziţia de la şcoală la o viaţă activă socială.  

 Ca voluntari pentru obţinerea succesului şcolar, factorii sociali de bază – administraţia locală, 

instituţiile de cultură, ONG-urile, agenţii economici – pot susţine eforturile şcolii de dezvoltare prin 

acţiuni de amenajare/ dotări cu materiale, echipamente tehnice moderne, extinderi ale spaţiilor şcolare, 

finanţarea de programe after-school, înfiinţarea unor centre de recreere, cluburi de dezvoltare a 

abilităţilor şi talentelor copiilor. De asemenea, pot fi aplicate programe de finanţare prin atragere de 

fonduri, sponsorizări, prin care să fie promovată educaţia incluzivă, soluţionȃnd o parte din problemele 

identificate la nivelul grupurilor vulnerabile: grupuri dezavantajate din punct de vedere material şi 

social, copii cu nevoi speciale de educaţie, a căror integrare în învăţămȃntul de masă este necesară, şi 

de multe ori condiţionată de prezenţa şi sprijinul permanent al unei persoane specializate în acest 

domeniu, care să lucreze alături de profesorul de la clasă.   

Pentru a asigura un mediu cu condiţii optime de formare a abilităţilor elevilor şi care să răspundă 

intereselor lor de dezvoltare, este necesară o implicare din partea reprezentanţilor comunităţii. De 

exemplu, învăţarea şi exersarea rolurilor profesionale poate fi realizată în cadrul unor activităţi la care 

să participe şi să împărtăşească impresii specialişti din diverse domenii de activitate: cadre din domeniul 

medical, ingineri, manageri de companii. O astfel de experienţă va fi un punct de referinţă în orientarea 

profesională a elevilor, iar activităţile extraşcolare, şi parteneriatele educaţionale, răspund cu succes 

acestor nevoi.  

 La rȃndul lor, elevii/ tinerii îşi pot asuma rolul de voluntar în acţiuni pe care învaţă să le 

gestioneze pe cont propriu, pornind de la probleme pe care le vor identifica ei înşisi. De la acţiuni ce se 

pot iniţia chiar de la vȃrstele şcolarilor mici, problema mediului înconjurător care necesită ecologizare, 

şi pȃnă la activităţi de voluntariat mai ample, elevii/ tinerii sunt antrenaţi în veritabile exerciţii de 

interacţiune cu comunitatea într-un spaţiu de acţiune pe care învaţă să-l observe, să-l investigheze, 

pentru ca mai tȃrziu, ca adulţi respnsabili, să-l poată gestiona şi dezvolta. Un exemplu de acţiune 

voluntară, care dă răspuns, pe de altă parte, şi provocărilor educaţiei intergeneraţionale, este sprijinul 

acordat de tineri generaţiilor vȃrstnice în a înţelege şi învăţa să utitlizeze mijlocele şi tehnologiile 

moderne de comunicare din prezent. Sunt vizate astfel două grupuri ţintă: tinerii, care se implică în 

probleme actuale ale societăţii şi vȃrstnicii, care sunt reintegraţi în viaţa comunităţii moderne.  

 Posibilităţile de interacţiuni şi exerciţii de voluntariat în spaţiul educaţional pot fi multiple şi 

variate, iar dacă aplicăm o abordare pe termen lung, avȃnd prespectiva durabilităţii, putem observa că, 

deşi vorbim de voluntariat, acţiune care nu urmăreşte un cȃştig, beneficiile sunt multiple: o şcoală care 

investeşte voluntari în societate va beneficia în viitor de un spaţiu social mai bine dezvoltat, care îi va 

garanta condiţii mai bune de desfăşurare a actului educativ, aşa cum, o societate care este partener 

voluntar în educaţie, va dispune mai tȃrziu de generaţii responsabile şi capabile de acţiune, de forţă de 

muncă în raport cu cerinţele şi dezvoltarea socială. Astfel, avȃnd aceeaşi ţintă, şcoala, familia şi 

comunitatea acţionează, în acelaşi spaţiu de comunicare, una în favoarea celeilalte, exersȃnd şi aplicȃnd 

practica voluntariatului.  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1272  

 Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea 

factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un 

exerciţiu de sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rȃnd asumate de fiecare 

dintre ei. O comunitate care susţine dezvoltarea actului educativ din şcoală, va beneficia ulterior de 

generaţii de profesionişti, de actori sociali implicaţi, activi şi capabili de schimbare. 
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Voluntariatul în România 

 

Prof. înv. primar Bouleanu Anca Maria, 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ștefulescu”, Tg.Jiu, Gorj 

 

 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfașurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfașurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." ( Legea 

voluntariatului nr. 195/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.206 din 24 aprilie 

2001) 

Anul 2011 a fost dedicat celor 100 de milioane de cetăţeni ai Uniunii Europene implicaţi în 

activităţi de voluntariat, aproximativ 4 milioane dintre ei fiind români, fiind numit Anul European al 

Voluntariatului, prilej de a aduce în atenţie activitatea de voluntariat care pune în practică valorile 

europene ale solidarităţii, toleranţei şi diversităţii, aducând beneficii atât persoanelor care se implică 

voluntar, cât şi comunităţilor în care aceştia trăiesc. 

În acest context european, activităţile de voluntariat din România devin tot vizibile şi mai 

atractive pentru societatea românească. Dincolo de această imagine pozitivă, de evoluţia acestui 

concept, există hibe în ceea ce priveşte legătura dintre voluntariat şi munca patriotică (voluntară) din 

regimul comunist, de confuzie între voluntariat şi practica de specialitate, dar şi derapaje de definire a 

conceptului de voluntariat şi al practicării acestuia.  

În septembrie 2010, Asociaţia MaiMulteVerde, cu sprijinul GFK România, a realizat un studiu despre 

evoluţia voluntariatului. Pentru comparaţie s-au folosit informaţii din sondajul „Tânăr în România” 

realizat de Gallup Organization România pentru British Council în anul 2004. Conform rezultatelor 

acestui studiu, "Activităţi de voluntariat - Comportament şi percepţii", 29% dintre tinerii români au 

desfăşurat activităţi de voluntariat în diverse domenii în ultimul an (o creştere de peste 50% comparativ 

cu 2004 când se înregistrase doar 13%), iar 40% dintre tinerii care nu au făcut voluntariat sunt interesaţi 

să facă acest lucru în viitor. 

Odată cu evoluţia conceptului de voluntariat au apărut, însă şi derapaje sau confuzii de definire 

şi înţelegere a conceptului. Corina Pintea, director executiv Asociatia Pro Vobis – Centrul National de 

Resurse pentru Voluntariat, subliniază acest aspect: "Pe măsură ce anii au trecut şi activităţile de 

voluntariat din România s-au dezvoltat şi amplificat, datorită ofertei mai largi din partea sectorului 

neguvernamental, datorită deschiderii populaţiei dar şi datorită contextului european şi internaţional 

favorabil, şi înţelegerea voluntariatului a devenit una mai profundă, mai de substanţă, mai ales în 

rândul organizaţiilor care lucrează intens cu voluntari şi care au ca preocupare o manieră 

profesionistă de a lucra cu aceştia. Cu toate acestea, există încă situaţii numeroase în care conceptul 

de voluntariat este incorect înţeles şi promovat, făcându-se confuzii între ceea ce este şi ceea ce nu este 

voluntariatul. În astfel de situaţii, organizaţia pe care o reprezint, Pro Vobis – Centrul Naţional de 

Resurse pentru Voluntariat, consideră oportun să intervină pentru clarificarea conceptului şi pentru a 

evita promovarea unui mod eronat de a înţelege voluntariatul, pornind de la misiunea noastră de a 

promova şi dezvolta conceptul de voluntariat în România şi bazându-ne pe experienţa de peste 15 ani 

în acest domeniu." 

Implementarea conceptului de voluntariat într-o societate proaspăt ieşită dintr-un regim opresiv 

nu a fost deloc facilă. Cristina Rigman, preşedintele Federaţiei Volum, afirmă: "Conceptul de 

voluntariat şi-a dobândit destul de greu locul în societatea românească de după 1989. Primele contacte 

după decembrie 1989 au avut loc prin intermediul diferitelor entităţi străine care aduceau în România 

http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=28661
http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act?ida=28661
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/206.pdf
http://www.cdep.ro/intranet/mof/2001/206.pdf
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ajutoare de diferite feluri şi, odată cu ele, de cele mai multe ori şi voluntari. Ulterior au început să 

funcţioneze în România programe de asistenţă pentru dezvoltare bazate pe voluntariat de tipul Peace 

Corps, realizat de SUA, sau Voluntary Service Overseas (realizat de organizaţia cu acelaşi nume din 

Marea Britanie). Voluntariatul autohton/ practicat de români a rămas însă o perioadă destul de 

sporadic, fiind mai degrabă un comportament excepţional al unor oameni cu curajul de a alege o astfel 

de opţiune. (Re)apariţia sectorului neguvernamental a adus un impuls necesar creşterii gradului de 

dezvoltare a voluntariatului autohton. Încet-încet au apărut şi voluntarii români afiliaţi organizaţiilor 

neguvernamentale create." 

Poate unul dintre motivele acestui proces de implementare a fost influenţat de confuzia dintre 

voluntariat şi munca patriotică, de percepţia pe care acest termen o căpătase în vechiul regim. Ideea de 

a desfăşura activităţi neplătite amintea românilor de obligativitatea diverselor acţiuni de muncă 

patriotică practicată în timpul regimului comunist. Valeriu Antonovici, doctorand la Şcoala Naţională 

de Studii Politice şi Administrative, explică felul în care s-au dezvoltat astfel de acţiuni “voluntare” şi 

ce însemnau ele pentru oameni. Imediat după terminarea celui de-al Doilea Război Mondial şi odată 

cu venirea la putere a comuniştilor s-a instituit o nouă practică de implicare a „cetăţenilor” în viaţa 

„cetăţii”. Într-o primă fază majoritatea populaţiei a fost chemată la „Reconstrucţia ţării după război” 

– curăţarea terenurilor arabile, reconstrucţia de drumuri, fabrici, şcoli, instituţii publice etc, lucru care 

s-a întâmplat şi în ţările democratice. 

După finalizarea acestor acţiuni au intrat în „modă” şi în discursul politic - acţiunile 

Brigadierilor – echipe de tineri care munceau în mod gratuit la mai multe obiective naţionale: 

construirea de drumuri, căi ferate, uzine. Aceste prime Şantiere Naţionale erau un fel de „şcoli de 

reeducare” pentru cei care proveneau din familii nesănătoase, iar prin participarea la acest tip de 

muncă primeau un certificat de „bun cetăţean”. O schimbare cu adevărat vizibilă a avut loc în regimul 

lui Nicolae Ceauşescu: Începând cu anii ‘70 au apărut o serie de legi (inclusiv un articol în constituţie) 

care prevedea că muncile patriotice sunt obligatorii. Prin urmare, atunci când era vorba de lucrări în 

folosul comunităţii, Consiliile Populare erau îndreptăţite să oblige populaţia la astfel de munci şi să 

solicite şi anumite sume de bani pentru acţiuni cum ar fi: construcţii de şcoli, cămine culturale, spitale, 

etc. În aceeaşi perioadă s-au introdus şi acţiunile celor 3 R (Recuperare, Reciclare, Refolosire) – 

fiecare cetăţean avea obligaţia să predea o anumită cantitate (normă) de fier vechi, hârtie, plante 

medicinale, sticlă, etc. Şi aceste acţiuni au fost numite Patriotice – de altfel statul comunist adora 

folosirea unor termeni confuzi: Munca Patriotică, Munca Voluntară, Munca în Folosul Comunităţii 

Locale – de fapt aceşti termeni desemnau acelaşi lucru – o muncă obligatorie neplătită. Din această 

cauză, după 1989, în spaţiul public românesc nu se putea vorbi deschis despre voluntariat, activism 

sau chiar patriotism. Pe de o parte exista această reţinere pentru că PCR „pusese monopol” pe aceşti 

termeni, iar pe de altă parte pentru că populaţia atribuia acestui tip de activitate o semnificaţie 

negativă. 

Voluntariatul a devenit un trend în ultimii ani. Voluntarii sunt, fără îndoială, oameni care îşi 

doresc să îşi ajute semenii. Altruismul este unul dintre cei mai importanţi factori motivaţionali ai 

implicării în activităţi de voluntariat, context în care altruismul şi voluntariatul devin răspunsuri creative 

la provocările pe care noul mileniu le lansează umanităţii. Alteori, mai motivant este faptul că 

voluntariatul reprezintă o cale pentru atingerea anumitor obiective personale. 

În ultima perioadă se poate constata o motivaţie foarte pragmatică a tinerilor pentru a desfăşura 

activităţi de voluntariat, aceasta constând în adeverinţele care echivalează practica de specialitate. De 

altfel, multe dintre ONG-urile care recrutează voluntari subliniază printre avantajele implicării în 

organizaţia respectivă obţinerea unei adeverinţe de acest fel.  

Despre confuzia dintre voluntariat şi stagiul de practică aminteşte şi Corina Pintea: "Numeroase 

asociaţii, mai ales din domeniul serviciilor sociale, recrutează voluntari pentru activităţi directe cu 

beneficiari, trecând în rândul beneficiilor voluntarilor faptul că le oferă adeverinţe de practică 
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profesională, punând astfel un semn de egalitate între cele două concepte, total diferite. Diferenţa 

fundamentală dintre stagiul de practică profesională şi voluntariat este că stagiul de practică 

profesională este obligatoriu, este impus (ca materie de studiu, pentru care se primeşte notă şi credite) 

şi urmăreşte obiective curiculare specifice, pe când voluntariatul e o activitate prestată de bună voie, 

fără nicio impunere, ce urmăreşte un beneficiu comunitar în primul rând şi abia secundar şi dezvoltarea 

voluntarului." 

Există o limită destul de fragilă între ceea ce înseamnă voluntariat şi situaţiile în care 

participanţii la diverse activităţi ar trebui remuneraţi. Corina Pintea dezvoltă acest subiect: De multe ori 

găsim pe listele de discuţii ale sectorului anunţuri de tipul “angajăm voluntari” – ceea ce este o 

contradicţie puternică între caracteristica voluntariatului de a fi o activitate neremunerată şi asocierea 

cu activitatea de angajare – care se realizează într-o relaţie de muncă plătită. În multe din aceste 

cazuri,  cei care lansează anunţurile doresc doar să le facă mai atractive sau nici măcar nu înţeleg 

gravitatea asocierii termenilor, dar există din păcate şi situaţii în care se vizează explicit implicarea 

de voluntari în activităţi, în locul unor angajaţi plătiţi, reducând astfel costurile de personal ale 

organizaţiei sau, mai grav, ale companiei respective. Astfel de situatii reprezintă derapaje puternice de 

la conceptul de voluntariat în forma în care îl promovăm noi, dar şi de la conceptul definit în actuala 

lege a voluntariatului (Legea 195/2001), care prevede expres faptul că activităţile de voluntariat nu 

reprezintă un echivalent pentru un loc de muncă remunerat şi nu se pot încheia contracte de voluntariat 

cu scopul de a evita încheierea contractelor individuale de muncă. Este cert că activitatea de 

voluntariat este menită a aduce un plus de valoare şi calitate serviciilor furnizate de o organizaţie sau 

instituţie publică, în niciun caz de o companie) şi voluntarii vin să completeze munca personalului 

angajat al acestora, în niciun caz să o înlocuiască, concretizându-se în forţa de lucru gratuită. Acesta 

este un pericol cu care ne luptăm mai ales în această perioadă de criză, când foarte multe structuri 

organizate caută reducerea costurilor şi pot cădea uşor în capcana apelării la voluntari, în locul unor 

angajaţi, pentru livrarea serviciilor lor obişnuite, cu atât mai mult cu cât devine tot mai “la modă” să 

lucrezi cu voluntari. Pentru organizaţiile aflate în astfel de situaţii este extrem de important să înţeleagă 

prejudiciul pe care îl aduc conceptului de voluntariat, alături de motivele pentru care această practică 

nu este corectă nici faţă de voluntari. 

Există mai multe principii care pot diferenţia aceasta limită, iar unul dintre acestea este cel de 

bună practică în lucrul cu voluntarii. Voluntariatul aduce o valoare suplimentară, este un plus de calitate 

şi nu trebuie să înlocuiască munca plătită, afirmă Cristina Rigman. Voluntariatul nu este o formă ieftină 

de a face ceea ce nu mai ai bani să faci şi nici o formă de a degreva statul de datoria sa de a oferi 

servicii şi protecţie socială categoriilor aflate în nevoie. Acest pericol este din ce în ce mai prezent în 

“numele crizei economice” care pare să fie o bună scuză pentru a reduce cheltuielile cu protecţia 

socială şi a plasa o aşteptare evident nerealistă asupra organizaţiilor şi voluntarilor care se vor ocupa 

de acest aspect. Astfel de principii de bună practică sunt preluate din alte ţări cu mişcări de voluntariat 

mult mai bine  structurate şi cu sisteme de organizare mai stabile şi mai detaliate. La noi acest principiu 

este cunoscut pe alocuri, aplicat sporadic şi încălcat probabil mai frecvent decât ne dăm seama. 

Această limită voluntariat - remunerare este, cu siguranţă, o consecinţă a dezinformării în ceea 

ce priveşte conceptul de voluntariat, dar şi un abuz asupra unui concept care poate acoperi situații care, 

din punct de vedere legal, ar trebui remunerate. Din păcate, de cele mai multe ori, fiecare situaţie are o 

altă definiţie pentru termen şi activităţile voluntariatului. Cristina Rigman consideră că un element care 

ne poate ajuta să facem diferenţa şi să înţelegem limita despre care vorbim este legat de principiul 

opţiunii libere/ alegerii pe care trebuie să o poată face voluntarul. Voluntarul are dreptul să îşi aleagă 

tipul de activitate pe care doreşte să o desfăşoare şi să renunţe la ea dacă nu i se potriveşte. Voluntarul 

trebuie să aleagă intervalul de timp în care îşi poate desfăşura activitatea, durata acesteia şi frecvenţa 

cu care se va implica. În situaţia în care o organizaţie are nevoie de voluntari pentru 5 zile timp de 6 

ore pe zi nu este etic să ceară unui volunar să acopere întreaga perioadă. Poate selecta mai mulț 
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voluntari care să acopere întreaga perioadă în funcţie de disponibilitatea lor. Unui angajat însă i se 

poate solicita să acopere întreaga perioadă. Există şi situaţii în care un voluntar poate fi dispus să facă 

acest efort, însă aceasta trebuie să fie înttodeauna o opţiune liberă a voluntarului şi nu o solicitare 

expresă a organizaţiei. 

La fel ca multe alte concepte împrumutate, voluntariatul a căpătat, în scurt timp, o conotaţie 

autohnonă. Faptul că în ultimii zece ani există în România o cultură a voluntariatului, că acesta începe 

să capete importanţă firească pentru societate, nu a împiedicat cursul de adaptare al conceptului. Ca 

prim argument, poate fi definirea termenului de voluntar din Dictionarul Explicativ al Limbii Române, 

care se depărtează de definirea voluntarului din Legea voluntariatului 195/2001, care consideră 

voluntarul persoana care se implică din proprie voinţă într-o activitate în beneficiul altora fără o 

contraprestaţie materială. În acest caz, Cristina Rigman atrage atentia asupra utilizării termenului 

termenului voluntar în Legea gradaţilor şi soldaţilor voluntari, care sunt persoane care intră de bună 

voie în armată, devin astfel angajaţi şi sunt plătiţi pentur activitatea lor. Ei sunt numiţi voluntari pentru 

că fac acest lucru din proprie voinţă, absolut corect din punct de vedere al sensului din DEX al 

cuvântului voluntar. Foarte dăunător însă pentru mişcarea de voluntariat în sensul în care discutăm 

noi despre ea pentru că în mintea cetăţeanului simplu generează confuzie faptul că vorbim despre 

voluntariat ca despre o activitate neplătită, dar avem soldaţii voluntari care sunt şi angajaţi şi plătiţi. 

Datorită slăbiciunilor structurale ale infrastructurii pentru voluntariat nu s-au luat măsuri cu sens 

pentru a corecta acest lucru. 

Un argument în favoarea afirmaţiei conform căreia voluntariatul a căpătat un specific autohton 

este apariţia expresiei “voluntar angajat”. Pe site-ul http://www.imparte.ro există chiar un articol 

intitulat “Cum te poţi angaja ca voluntar”: Următoarea informaţie te-ar putea transforma într-un 

voluntar dedicat cauzei la care vrei să-ţi aduci contribuţia: te poti angaja ca voluntar! Da, nu e uşor, 

nu sunt atâtea poziţii vacante ca pentru un job obişnuit. Însă poţi câştiga o suma de bani care să îţi 

permită să uiţi de grijile materiale de bază şi să-ţi dedici timpul, cunoştinţele, abilităţile şi energia unei 

cauze în care crezi şi prin care vei contribui la schimbarea pe care vrei să o vezi în jurul tău. În acelaşi 

articol, se oferă un exemplu de astfel de activităţi: Cea mai recentă oportunitate este reprezentată de 

poziţiile deschise în cadrului programului de voluntariat organizat de "Viitor Plus - Asociaţia pentru 

dezvoltare durabilă". Poţi ajuta la implementarea unor proiecte cu impact pozitiv pentru cauze sociale 

şi de mediu precum "Adoptă un copac", "Sacoşa de pânză", "Reciclare", fiind remunerat pentru aportul 

tău. După o perioadă de 3 luni ca asistent ai posibilitatea de a avansa la nivel de management de 

proiect pe termen lung. Deşi exemplele de mai sus reprezintă activităţi demne de apreciat, cu siguranţă 

este un mod dăunător de a vorbi despre voluntariat, creând impresia că voluntariatul poate fi plătit. 

Probabil cel mai corect mod de exprimare despre activităţile respective ar fi fost un job part-time sau 

project based în cadrul unui ONG. 

Un alt exemplu din aceeaşi categorie ni-l oferă programul “Voluntar de profesie” derulat de 

Fundaţia Vodafone, semnalat de Cristina Rigman. Programul presupune selecţia unor profesionişti în 

diferite domenii care să lucreze ca “voluntari” în diferite organizaţii pentru o anumită perioadă. Ei 

sunt “voluntari” pentru că aleg, de bună voie, să lucreze o perioadă determinată într-o organizaţie şi 

nu la locul lor de muncă obişnuit. Pentru acest lucru ei sunt remuneraţi de către Fundaţia Vodafone cu 

ultimul salariu lunar primit la locul lor de muncă înainte de începerea stagiului de “voluntariat”. În 

plus, aceşti aşa-zişi voluntari încheie cu Fundaţia Vodafone un contract de muncă. Este un exemplu de 

utilizare greşită a termenului voluntar, similară cu utilizarea lui în contextul gradaţilor voluntari expus 

anterior, afirmă Cristina Rigman. 

 

 

 

 

http://www.imparte.ro/


“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1277  

 

Bibliografie:  

• ”Voluntariada copiilor”, Asociația Centrul Educațional ,,Mara’’, Editura Sfântul Ierarh 

Nicolae, Brăila, 2011; 

• Eleonora Rădulescu, Anca Tîrcă, Educația civică prin activități extrașcolare cu caracter 

interdisciplinar, Editura Educația 2000+, București, 2004. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1278  

PARTENERIATELE EDUCAŢIONALE -  
MODALITĂŢI DE COMUNICARE 
ÎNTRE ŞCOALĂ ŞI COMUNITATE 

 

                                                                                          Prof. Grama Mirela 

                                                     Liceul Teoretic ,,Mihai Eminescu” Barlad, jud. Vaslui 

 

În contextul unei societăți care se schimbă, operând modificări de formă și fond la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, invătământul românesc trebuie să iși asume o nouă perspectivă asupra 

funcționării și evoluției sale. În cadrul acestei perspective, parteneriatul educational trebuie să devină o 

prioritate a strategiilor orientate către dezvoltarea educației românești. Pentru ca acest parteneriat să se 

constituie ca o soluţie reală a problemelor din învăţământ, sunt necesare elaborarea unor strategii, a 

unor direcţii care să unească eforturile parteneriale, precizarea rolului asumat de instituții în 

parteneriate. 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. 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. Proiectele au, de regulă tematică 

interdisciplinară, oferind copiilor posibilitatea de a-şi pune în evidenţă calităţile cu care sunt înzestraţi 

într-un anumit domeniu. Astfel, copilul devine mai încrezător în forţele proprii şi îi creşte stima de sine.  

Comunicarea şi cooperarea sunt elemente cheie într-un proiect şcolar, elevul fiind nevoit să colaboreze 

cu ceilalţi pentru atingerea obiectivelor. Practic, este ca o piesă într-un puzzle fără de care proiectul nu 

este complet. Aceasta îi conferă elevului apartenenţa la grup, sentimentul că munca lui contează şi este 

apreciată şi îi dezvoltă abilităţile de comunicare. În proiectele şcolare, elevul se află în centrul procesului 

de învăţare, el fiind provocat să descopere, experimenteze, să prelucreze şi să facă anumite conexiuni 

între informaţii. Am putea spune chiar că este un actor cu mai multe roluri. 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 
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mai este nevoie de motivare suplimentară pentru participarea la alte programe asemănătoare, 

interne  sau internaționale. 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. 

În domeniul educației, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalității elevilor. Născut din dragostea față de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri. Activitățile realizate  la nivelul școlii îi ajută 

pe elevi să vadă viața dintr-o altă perspectivă, având sentimentul și conștientizând că pot fi utili 

societății, că marea schimbare poate începe cu ei. Un aspect important al creării de şanse egale pentru 

copiii defavorizaţi îl poate reprezenta sensibilizarea elevilor cu privire la nevoile colegilor aflați în 

situația de a absenta de la cursuri și chiar de a abandona școala. Prin intermediul unor dezbateri, jocuri 

de rol, activităţi de voluntariat, elevii ajung să cunoască viaţa grea a altor copii care nu au posibilităţi 

financiare sau de alt tip, reuşind să empatizeze cu ei. Aceste acţiuni duc la sporirea motivaţiei învăţării, 

implicarea activă în propria devenire, schimbarea statutului personal în comunitatea din care provine 

elevul, descoperirea capacităţilor, competenţelor proprii. Voluntariatul înseamnă, de fapt, acumularea 

unei experiențe profesionale într-un anumit domeniu care să te ajute să experimentezi lucruri noi, să te 

dezvolți și să ajuți. Responsabilitatea este principiul care stă la baza voluntariatului, un al doilea element 

definitoriu fiind comunicarea.Voluntariatul înseamnă, mai mult decât orice definiție, investiția în 

propria persoană.  
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 EDUCAȚIA - O ȘANSĂ PENTRU INTEGRAREA ÎN SOCIETATE  

A COPIILOR CU CES 

 

 

Prof. Ruiu Florin-Marius 

  Şcoala Gimnazială Frânceşti, Judeţul Vâlcea 

 

 

 Cerinţele educaţionale speciale (CES) reprezintă necesităţile educaţionale suplimentare care 

sunt complementare obiectivelor generale ale educaţiei și care trebuie adaptate particularităţilor 

individuale şi celor caracteristice unei anumite deficienţe/dizabilităţi sau tulburări/dificultăţi de învăţare 

ori de altă natură, precum şi o asistenţă complexă (medicală, socială, educaţională, etc.) 

 Din categoria copiilor cu CES (cerinţe educative speciale) fac parte atât copiii cu deficienţe 

propriu-zise, cât şi copiii fără deficienţe, dar care prezintă manifestări stabile de inadaptare la exigenţele 

şcolii. Din această categorie fac parte: 

- copiii cu dificultăţi de cunoaştere şi învăţare (dificultăţi de învăţare, sindromul Down, dislexia, 

discalculia, dispraxia); 

- copiii cu tulburări afective, emoţionale (anxietatea, depresia, mutism selectiv, atacul de panică, 

tulburări de stres posttraumatic, tulburări de alimentaţie: anorexia nervoasă, bulimia nervoasă, supra-

alimentarea); 

- copiii cu deficienţe de comunicare şi interacţiune (tulburări din spectrul autistic, sindromul Asperger, 

întârzieri în dezvoltarea limbajului); 

- copiii cu deficienţe senzoriale şi fizice (tulburări vizuale, tulburări de auz, dizabilităţi mintale, paralizia 

cerebrală); 

- copiii cu handicap asociat; 

- copiii cu deficienţe mintale, comportamentale (tulburări de conduită, hiperactivitate cu deficit de 

atenţie-ADHD, tulburări de opoziţie şi rezistenţă). 

 Școala ca instituție trebuie să ofere fiecărui copil șanse egale la educație. Indiferent de 

posibilitățile unui copil de dezvoltare, participare sau învățare, acesta trebuie să aibă acces la un 

învățământ de calitate și să fie integrat într-un colectiv de elevi, putându-se astfel combate abandonul 

școlar, având ca scop  adaptarea acestuia la comunitatea din care face parte și la cerințele societății în 

general. 

 Pentru a avea acces la educație, copiii cu CES au nevoie de sprijinul nostru, al tuturor factorilor 

implicați în actul educațional. 

 Întocmirea unui plan de intervenție personalizat constituie un factor esențial în procesul de 

integrare a elevilor cu CES. În acest plan trebuie folosite modalități de adaptare curriculară cât mai 

eficiente. 

 Curriculumul constituie un ansamblu care include  experimentele de învățare prin care trece un 

elev în contextul școlar și se concretizează în planul de învățământ, programa școlară, manuale școlare, 

standarde de evaluare, îndrumătoare metodice etc. 

 Curriculumul trebuie adaptat în funcție de: 

- tipul de deficiență și gradul de deficiență în care este încadrat elevul cu CES;  

- resursele de care dispune fiecare instituție de învățământ, atât resurse umane cât și resurse materiale; 

- cadrul legislativ care face referire la integrarea elevilor cu CES. 

 Pentru adaptarea curriculum-ului la nevoile elevilor cu CES se pot implica cadre didactice cu 

diferite specializări împreună cu cadre didactice de sprijin sau itinerante dar și consilierii școlari. 

 În scopul adaptării curriculum-ului la nevoile elevilor cu CES se pot elimina sau adăuga 

conținuturi în funcție de obiectivele propuse prin PIP - planul de intervenție personalizat. 
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 Pentru întocmirea unui plan de intervenție personalizat trebuie să ținem cont de următoarele 

componente: 

I. Documentarea 

II. Evaluarea inițială 

III. Adaptarea propriu-zisă 

IV. Monitorizarea elevului cu CES 

V. Evaluarea finală 

 

 I. Documentarea presupune: 

a) Studiul programei școlare de către cadrul didactic de sprijin și de către profesorii de diferite discipline 

care predau la clasa în care avem elevul cu CES. 

b) Informarea cu privire la elevul respectiv prin: discuții cu părinții, cu dirigintele, cu copilul - observări 

sistematice sau ocazionale asupra comportamentului elevului - interpretarea rezultatelor obținute de 

copil la fișe de lucru, la teste precum și analiza produselor activității acestuia. 

 

 II. Evaluarea inițială 

 Prin analiza datelor rezultate în urma procesului de documentare se realizează: 

- proiectarea strategiilor educaționale care i se potrivesc elevului cu CES; 

- diferențierea actului didactic în funcție de nevoile și de posibilitățile elevului; 

- valorificarea potențialului individual; 

- întocmirea programului de intervenție personalizat PIP. 

 Evaluarea inițială urmărește deprinderile, cunoștințele și priceperile acumulate de către copil 

până la momentul evaluării. 

 Evaluarea se va realiza respectând următoarele condiții ale integrării și incluziunii: 

- asigurarea unei dezvoltări a elevului în conformitate cu potențialul de care acesta dispune; 

- realizarea evaluării în raport cu nevoile și cerințele elevului; 

- centrarea actului educațional pe valorificarea „punctelor tari” ale elevului; 

- adaptarea curriculumului diferențiat și personalizat. 

 

 III. Adaptarea propriu-zisă 

 Se referă la următoarele componente: 

a) Obiective de referință sau competențe specifice - unele pot fi reluate din etapa anterioară pentru 

recuperare iar altele pot fi simplificate sau transformate pentru perioada imediat următoare; 

b) Conținuturi raportate la finalități; 

c) Resurse umane, materiale, de timp și spațiu; 

d) Strategii de predare - învățare - evaluare (metode, mijloace de învățământ, relații pedagogice, probe 

și standarde de evaluare). 

 Adaptarea curriculară presupune eliminarea barierelor inerente elevului cu CES existente în 

curriculumul general, referitoare la; 

- modul de descriere a informației; 

- modul de exprimare a informației; 

- modurile în care elevul răspunde cerințelor curriculumului. 

 

 IV. Monitorizarea elevului cu CES 

 Presupune înregistrarea traseului educațional parcurs de elevul cu CES, în conformitate cu 

planul de intervenție personalizat. 
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 Se centrează pe aspecte privitoare la progresul înregistrat de elev în învățare, pe eficacitatea 

resurselor utilizate, pe corelația dintre obiective și rezultate, etc. 

 

 V. Evaluarea finală 

 Se raportează la cunoștințele acumulate, comportamentele dobândite formate la elevul cu CES 

și presupune apelul la o serie de instrumente de evaluare sumativă, grile de evaluare, teste finale, 

portofolii cu produse ale activităților elevului etc. 

 După realizarea evaluării finale se vor lua decizii privind: 

- continuarea planului,  în cazul în care rezultatele au fost cele așteptate; 

- modificarea strategiei dacă rezultatele elevului nu sunt la nivelul standardelor proiectate; 

- renunțarea la planul de intervenție personalizat atunci când progresul elevului este evident, în această 

situație elevul putând fi inclus în programul educațional obișnuit. 
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 Legăturile interfuncţionale între nivelul motor, nivelul percepţiei şi reprezentărilor şi 

nivelul afectiv in predarea –invatarea –evaluarea citit –scrisului  

Prof.Pascu Elena-Lacramioara 

Scoala Gimnaziala,,Iulia Halaucescu” Comuna Tarcau 

   

 

Procesul formării deprinderilor de citire şi scriere este unul complex, presupunând formarea 

unor deprinderi complexe. Bazele acestora se pun în clasa I şi se continuă în clasele următoare.  

Succesul formării acestor deprinderi este determinat, în mare măsură, de felul cum este realizat 

începutul. Este binecunoscută constatarea că este mult mai uşor să se pună bazele de la început a unor 

deprinderi corecte, decât să se corecteze deprinderile formate greşit. Se poate observa faptul că unii 

elevii care au învăţat să citească înţeleg ceea ce citesc, în timp ce pentru alţii, acest act este doar un 

mecanism de descifrare, fără a putea să înţeleagă ceea ce citesc. 

Cultivarea atentă, sub toate aspectele, a limbii vorbite este cu atât mai importantă cu cât ea 

influenţează nemijlocit limba scrisă. Calitatea limbii vorbite reprezintă unul dintre cele mai eficiente 

instrumente de prevenire a greşelilor de scriere ale elevilor, de autocontrol. 

Elevul care se exprimă corect şi clar poate folosi această calitate ca mijloc de a se autocontrola 

în acţiunea de citire şi scriere. 

O condiţie hotărâtoare în formarea unor deprinderi corecte, în prevenirea greşelilor, o constituie 

exprimarea articulată a cuvintelor în vederea citirii şi mai ales a scrierii. 

Un elev care pronunţă corect un cuvânt, îl percepe corect şi pe cale auditivă, distingând sunetele 

respective şi ordinea exactă a lor în cuvinte, posedă capacitatea de a preîntâmpina greşeli frecvente în 

activitatea de citire şi, în special, în cea de scriere: omisiuni, inversiuni, substituiri şi chiar adăugiri de 

litere. De aceea, exerciţiile de pronunţare corectă se pot folosi permanent ca modalitate de bază menite 

să-i facă pe micii şcolari să reprezinte corect structura fonetică a cuvintelor, în scopul prevenirii 

greşelilor de exprimare orală şi scrisă.  

De pildă, elevii mici întâmpină dificultăţi în rostirea şi asocierea diftongilor, de aceea se 

recomandă multe exerciţii de exersare orală a diftongilor. Mai dificil pentru copil este diftongul „ua” 

care deseori este înlocuit cu „oa” sau este omisă vocala „u” (două , doă, nouă , noă). La această lecţie 

sunt necesare mai multe ore de exersare şi  consolidare.  

Atât în perioada preabecedară, cât şi cea postabecedară, sunt de mare importanţă exerciţiile de 

pronunţare a grupurilor de consoane: stră, stro, stru, plo, plu, etc. cu analiza fonetică şi scrierea lor.  

Dintre toate omisiunile pe care le fac elevii la clasa I, ponderea cea mai mare o deţine 

semivocala ,,î”. La început majoritatea elevilor nu-l sesizează pe „î” chiar în cuvintele simple. Dacă se 

încearcă prin diferite exerciţii strategice să se citească consoana diminuând rolul vocalei, ba chiar 

excluzându-l, elevii vor fi de acord, dar vor cădea în greşeala că în citirea ulterioară a consoanei vor 

folosi vocala şi vor rămâne cu falsa iluzie că citesc numai consoana. Aceasta duce la literarizarea citirii 

întrucât legarea falsă inconştientă a vocalei ,,î” de consoană pretinde şi sonorizarea chiar în cuvintele 

care nu conţin această vocală. 

De asemenea, în cuvintele în care după consoane trebuie scrisă litera „î”, elevii vor scrie fără 

aceasta, şi le va fi foarte greu să înţeleagă fonetic scrierea vocalei „î” după consoane. Astfel, în loc să 

scrie ,,mână”, vor scrie ,,mnă” , în loc să scrie ,,lână” vor scrie ,,lnă”, etc.  

Pentru a preveni astfel de greşeli, care uneori se menţin chiar în clasele mari, se procedează 

astfel:  
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- în perioada preabecedară, cu ajutorul metodei fonetico-analitico-sintetică, eleviiîşi însuşesc 

toate sunetele vocale: a, e, i, o, u, ă, î;  

- când se învaţă consoanele se stabileşte că ele nu pot fi pronunţate fără ajutorul vocalelor. 

În cadrul predării unei consoane se procedează astfel: mai întâi, după analiza analitico-sintetică 

a unei propoziţii, a cuvintelor şi silabelor acesteia, se scoate în evidenţă noua consoană. I se aşază litera 

pe stelaj. Lângă aceasta se aşază pe rând, mai întâi la dreapta şi apoi la stânga literele vocalelor învăţate 

şi de fiecare dată se face citirea consoanei împreună cu vocala.  

După aceasta se aşează pe stelaj 7 litere ale consoanei nou învăţate şi s-au aşezat vocalele în 

dreapta, apoi în stânga consoanei, citindu-se cuplat de către elevi. Pentru vocalele ale căror litere nu au 

fost învăţate se folosesc numai sunetele. 

Exersând citirea în cuplu a vocalelor cu consoanele în cadrul fiecărei lecţii, elevii capătă 

priceperi şi obişnuinţe de citire în acest mod. 

Introducerea unei consoane noi în sfera cunoştinţelor elevilor prin acelaşi procedeu de învăţare 

devine facilă, fără greutăţi. Cu ajutorul citirii împerecheate a consoanelor cu vocalele se creează cuvinte 

şi propoziţii excluzându-se de la sine literarizarea. 

Spre exemplu, în cadrul predării consoanei ,,t‖ se fac următoarele exerciţii de citire: 

a t o t 

e t u t 

i t ă t 

Din unirea acestor cupluri cu altele învăţate se creează cuvinte ca: tată, iată, Tuta, Titi, Titu, 

uite, lată, se fac şi compuneri (la un grup exersat se adaugă o consoană: loc, toc, tot etc.) 

De la crearea cuvintelor se trece la compunerea de propoziţii: E iarnă. Toma e cu tata. Ele se 

formează cu litere şi silabe decupate pe stelaj. Se citesc cu uşurinţă de către elev având în vedere că 

silabele folosite au fost citite anterior.  

După aceste exerciţii se face citirea textului din carte. Citirea este mult uşurată datorită 

exerciţiilor făcute.  

După predarea mai multor litere se fac lecţii de recapitulare. A recapitula, repetând citirea 

textelor din carte, ale lecţiilor învăţate, înseamnă a irosi timpul fără a ajunge la scopul scontat. Lecţia 

de recapitulare trebuie să fie o lecţie de compunere, deci de creare de cuvinte şi propoziţii cu ajutorul 

alfabetului decupat. Este bine să se exerseze mai întâi citirea consoanelor învăţate în cuplu cu vocalele, 

şi numai după aceea trebuie să se compună cuvinte şi propoziţii. Pentru a înţelege mai corect cele 

arătate, se vor avea în vedere exerciţii de citire a consoanelor cu vocale în cadrul predării consoanelor: 

,,m” , „n” , „r”. 

a m a n a r 

e m e n e r 

i m i n i r 

o m o n o r 

u m u n u r 

ă m ă n ă r 

î m î n î r 

 

În cadrul jocului sunetelor se observă că în pronunţarea coloanelor, datorită faptului că vocalele 

păstrează aceeaşi ordine, exersarea capătă o anumită muzicalitatea care place elevilor şi face însuşirea 

mai uşoară.  

Alteori, atât în pronunţie, cât şi în scriere, elevii omit consoanele finale ale unor cuvinte, mai 

ales articolul „l”. 
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În lecţiile de citire se insistă şi la analiza fonetică a cuvintelor articulate şi nearticulate. Pentru 

consolidarea articolului „l” la toate lecţiile se consideră necesar ca elevii să formeze propoziţii cât mai 

multe, cu acelaşi cuvânt în cele două forme: Eu am un măr roşu. Mărul meu este roşu. La ora de scriere, 

cuvintele articulate se dictează foarte rar, deoarece articolul final este sesizat mai greu de elevi.  

Articularea clară şi precisă a cuvintelor, rostirea corectă a sunetelor sunt asigurate în mare 

măsură de felul în care este efectuată respiraţia în timpul vorbirii şi de calitatea auzului fonematic.  

Prevenirea unor asemenea tulburări se asigură prin exerciţii care-i familiarizează pe copii cu un 

ritm normal de respiraţie cu folosirea corectă a pauzelor în timpul vorbirii. Asemenea exerciţii de 

respiraţie sunt de tipul celor de gimnastică, copiii fiind puşi să efectueze inspiraţii adânci, urmate de 

expiraţii puternice şi prelungite: ,,Cum oprim caii?” (prrr), ,,Cum facem când ne este frig?” (brrr) , 

,,Cum face ceasul?” (ţrrr), ,,Cum bate vântul?” (vâjjj). Prin diverse exerciţii sub formă de joc, copiii 

sunt puşi în situaţia de a pronunţa numele unor obiecte, fiinţe sau acţiuni ale căror denumiri se deosebesc 

printr-un sunet (pere, mere, bere, barză, varză, ramă, lamă, lac, mac).  

Destul de frecvent, unii copii comit greşeli de vorbire şi datorită grabei de a formula 

răspunsurile la întrebările adresate. Din această cauză ei se bâlbâie, pronunţă incorect, cu toate că nu 

manifestă defecte de vorbire.  

În asemenea situaţii se cere copiilor să vorbească într-un ritm normal, care să le permită 

pronunţarea completă şi clară a cuvintelor pentru a fi înţeleşi de cei din jur.  

Pronunţarea corectă a sunetelor se obţine atunci când li se oferă copiilor modele ireproşabile de 

pronunţare, însoţite de explicaţii verbale asupra modului în care se folosesc organele vorbirii, a felului 

în care se emite fiecare sunet. Prin mişcări de articulare lente şi precis conturate copiii vor reuşi, pe baza 

imitaţiei şi a explicaţiilor verbale, să-şi însuşească o pronunţie corectă. În articularea cuvintelor este 

necesar să se ţină seama de modul lor de formare. Un cuvânt este alcătuit din silabe, care sunt grupuri 

de litere pronunţate cu o singură deschidere a guri, cu un singur efect respirator. Rostirea articulată 

trebuie să se facă luându-se în seamă silabele, prelungindu-se fiecare sunet, în special vocalele. Acest 

lucru este cu atât mai important în timpul scrisului, deoarece îi obişnuim pe elevi să însoţească 

activitatea de scriere cu pronunţarea cuvintelor pe silabe şi nu pe sunete, şi vor realiza actul cititului 

având ca unitate de bază tot silabe, ceea ce va permite trecerea mai uşoară a pragului de la silabă la 

cuvânt, ca şi despărţirea corectă a cuvintelor în silabe la sfârşitul rândului.  

Dacă în domeniul ştiinţific, un copil inteligent s-ar putea descurca singur mai uşor sau mai greu, 

în problema scrisului corect grafic şi ortografic el trebuie să fie îndrumat de învăţător. 

Prima carte pusă în mâinile copilului trebuie să-i arate precis cum să scrie. Puţinele cuvinte cu 

o ortografie aparte cuprinse în abecedar e bine să i le aşezăm în centrul atenţiei, să-l facem să le observe, 

să-i legăm aceste cuvinte, de motive din viaţa lui. Vreau să dau un exemplu: în cuvintele „tic-tac”,. 

Întreb elevii: ,,Cine face aşa?” Ei răspund: ,,Aşa face ceasul”. Le fixăm pendulând cu mâna de la dreapta 

spre stânga zicând: tic (spre stânga), tac (spre dreapta), tic-tac, tic-tac, aşa îl scriem întotdeauna pe tic-

tac cu o linioară între ele. 

Scrisul corect nu se poate învăţa fără un minim de cunoştinţe gramaticale, care trebuie introduse 

chiar din clasa I. Copiii trebuie învăţaţi să gândească, să formuleze ceea ce gândesc şi să expună în 

scris. Nu se dau reguli, dar trebuie făcuţi să înţeleagă că cuvintele exprimă un gând şi că împrumutarea 

lor în vorbire nu se face la întâmplare. 

Întotdeauna trebuie să-i facem pe copiii să înţeleagă cele două valori ale cuvintelor: 

noţională,când sunt luate separat, şi funcţională, când sunt luate într-un înţeles împreună cu altele. 

Astfel întrebăm pe copii: „Când spun cuvântul Gheorghiţă, ce vă vine vouă în minte?”, „Ce ne arată 

cuvântul Gheorghiţă?”. Ei răspund: „E numele unui copil” sau „Ne vine în minte un copil” sau 

„Gheorghiţă e un băiat”. „Mai sunt şi alte nume?” (Copiii spun şi alte nume de băieţi şi fete).  
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Dar cuvântul „scaun” ce este? (tot un nume, numele unui obiect răspund copiii). Mai sunt şi 

alte lucruri sau alte obiecte? (masa, dulapul, casa, caietul, răspund copiii). Toate se discută într-o oră. 

În altă oră se pun cuvintele în legătură unele cu altele. 

De exemplu: „când spunem Gheorghiţă stă pe scaun, ce am făcut?”; răspuns „Aţi spus o 

propoziţie”). ,,Cum am procedat?”; răspuns: ,,Ne-am gândit la Gheorghiţă şi am spus ceva despre el”. 

„Ce arată cuvântul Gheorghiţă în propoziţia noastră?”; răspuns: „Cuvântul Gheorghiţă ne arată despre 

cine se vorbeşte în această propoziţie”. „Dar cuvântul stă?”; răspuns: „ne arată ce face Gheorghiţă”, „şi 

cuvântul scaun?”; răspuns: „... ne arată pe ce stă Gheorghiţă”. Se dau şi alte exemple de propoziţii cu 

cuvântul Gheorghiţă. Pentru o scriere corectă din punct de vedere ortografic consider că temele, oricât 

de scurte ar fi ele să fie făcute de elevi în prezenţa învăţătorului în clasa I.  

Învăţarea scrisului se realizează în strânsă legătură cu realizarea cititului. Faţă de citit, scrisul 

însă este o activitate mai complexă, mai dificilă pentru micii şcolari, deoarece include pe lângă 

activitatea intelectuală caracteristică cititului şi un efort fizic de reproducere a semnelor grafice ale 

limbii vorbite.  

Metoda fonetică analitico-sintetică şi exprimarea articulată sunt operaţii comune în activitatea 

de realizare a cititului, cât şi a scrisului. De aceea scrisul se învaţă concomitent cu cititul în general, în 

acelaşi ritm. Scrisul corect, sub aspectul său grafic, este realizat concomitent cu preocuparea pentru 

corectitudinea lui şi din punct de vedere ortografic, precum şi pentru înţelegerea sensului cuvintelor. 

Învăţarea corectă a scrisului este asigurată în mare măsură de calitatea exerciţiilor efectuate de fiecare 

elev în parte, de capacitatea de muncă independentă a elevilor. 

Primele încercări de scriere se fac de obicei după modelele de mână,copierea, apoi se trece la 

scrierea după model de tipar, transcrierea.  

În cazul transcrierii elevii au de realizat unele sarcini în plus faţă de scrisul după modelele de 

mână.  

Copierea favorizează scrisul corect. În ceea ce priveşte transcrierea, constatăm că ea 

favorizează procesul formării câmpului de citire, elevul însoţind activitatea de scriere cu cea de rostire 

articulată a cuvintelor, concentrându-şi atenţia asupra reprezentării clare a literelor respective, precum 

şi asupra elementelor grafice de legătură ale acestora.  

Copierea favorizează scrisul corect. În ceea ce priveşte transcrierea, constatăm că ea 

favorizează procesul formării câmpului de citire, elevul însoţind activitatea de scriere cu cea de rostire 

articulată a cuvintelor, concentrându-şi atenţia asupra reprezentării clare a literelor respective, precum 

şi asupra elementelor grafice de legătură a acestora.  

În scopul formării unui scris corect este recomandabil că în funcţie de obiectivele ce ne stau în 

faţă, în diferite perioade, elevii să fie îndrumaţi cu discernământ să efectueze exerciţii de scriere după 

cele doua categorii de texte : de mână şi de tipar, să realizeze copieri şi transcrieri. Se insistă mult în 

clasa I asupra citirii de către elevi a scrisului de mână cuprins în textele din abecedar.  

Un tip de exerciţii cu un nivel de dificultate mai ridicată este scrierea după dictare. Încă din 

primele lecţii dictările sunt recomandate în scopul prevenirii rămânerii în urmă privind însuşirea 

literelor.  

Primele exerciţii de dictare se limitează la scrierea textelor învăţate, apoi a cuvintelor izolate şi 

pe măsură ce elevii au căpătat o experienţă se efectuează dictări de propoziţii şi chiar texte scurte. 

Primele dictări se realizează vizual.  

Exemplu la propoziţia: Ana are mere. Mai întâi se analizează cu elevii propoziţia scrisă pe o 

planşă: numărul cuvintelor, ordinea lor, cu ce literă începe propoziţia, ce se pune la sfârşitul ei. Se atrage 

atenţia elevilor să observe legătura între litere, după aceea se acoperă propoziţia scrisă, copiii scriu pe 

caiete, se descoperă propoziţia scrisă şi copiii sunt îndrumaţi să compare ceea ce au scris cu ceeace este 

pe tablă.Pe cei care n-au sesizat legătura dintre litere îi scot la tablă şi lucrez diferenţiat cu ei.  
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La această vârstă reprezentările noi frânează fixarea celor vechi. Este necesară o revenire 

permanentă asupra vechilor cunoştinţe care trebuie integrate în cele noi. Cele mai eficace exerciţii de 

consolidare le constituie dictarea la tablă sau în caiete cu analiză fonetică, compunerea de cuvinte şi 

propoziţii la alfabetarul mare, copierile, transcrierile, recunoaşterea lor pe fişe şi folosirea unui bogat 

material didactic:  

- planşe cu ilustraţii alături de litera mare şi mică de tipar şi de mână;  

- alfabetarul mare şi mic;  

- fişe, texte din ziare;  

- exerciţii suplimentare organizate diferenţiat pe grupe de elevi sau individual;  

Posibilităţi de folosire a jocului în învăţarea citit – scrisului.  

La clasa I , jocul didactic poate da un randament sporit faţă de alte modalităţi de lucru folosite, 

deoarece el face parte din preocupările zilnice preferate ale copiilor.  

Majoritatea elevilor din clasa I posedă un limbaj activ sărac (bogat însă în regionalisme şi 

greşeli de pronunţare a sunetelor, vocalelor şi diftongilor) şi nu înţeleg sensul corect al unor cuvinte 

uzuale şi mai ales a expresiilor literare.  

În vederea depistării greşelilor de vorbire se poate recurge la jocuri didactice care îi determină 

pe elevi să pronunţe anumite cuvinte în componenţa cărora se află sunete şi grupuri de sunete care ridică 

probleme pentru ei. Li se cere să alcătuiască cuvinte din anumite date şi propoziţii cu cuvinte formulate 

de ei.  

Evident în perioada preabecedară, jocurile didactice utilizate urmăresc corectarea greşelilor 

constatate, formarea deprinderii de exprimare corectă şi îmbogăţirea vocabularului activ al elevilor.  

În perioada abecedară se folosesc jocuri noi ( variante ale jocurilor cunoscute ) în funcţie de 

necesităţile concrete (de greşeli specifice ) ale colectivului clasei şi corespunzător obiectivelor 

instructive urmărite.  

Confecţionarea unei truse de jetoane cuprinzând grupuri de litere, de silabe, cuvinte şi imagini 

ale unor obiecte, fiinţe, serveşte la crearea unor jocuri didactice ca:  

- Găseşte litera care lipseşte!  

- Ce cuvinte obţineţi prin adăugarea unei litere la cuvântul dat?  

- Spuneţi silaba potrivită şi ghiciţi cuvântul!  

- Ce cuvânt s-a format prin tăierea ultimei silabe?  

- Care sunt cuvintele opuse următorului cuvânt ?  

Între condiţiile învăţării eficiente, motivaţia are un rol decisiv, ea constituind „motorul” care-l 

determină pe elev la activitate, şi-i asigură succesul învăţării, motivele fiind condiţii care provoacă, 

susţin şi determină efortul de învăţare. Sub influenţa motivaţiei, elevul învaţă să scrie şi să citească, îşi 

însuseşte efectuarea unor operaţii, îşi formează deprinderi. 

Deprinderile de citire şi de scriere, fiind deprinderile de bază ce se formează în primele clase 

primare sunt determinate si susţinute de existenţa unei motivaţii temeinice, care propulsează energia si 

efortul copilului, asigurându-i randamentul maxim.  

În procesul de învăţare se manifestă doua categorii de motivaţii:  

1. Motivaţia extrinsecă- ce acţionează din afară asupra procesului de învăţare, fiind determinate 

de un grup de factori: factori de recompensă (dorinţa de a fi premiaţi, aprecierea învăţătorului, colegilor, 

a părinţilor) şi factori de constrângere (datoria de a învăţa, sancţiunea prin note mici, teamă sau jenă 

faţă de dezaprobarea învăţătorului şi a părinţilor).  

2. Motivaţia intrinsecă- este determinată de factorii interni, pe baza înţelegerii de către elev a 

semnificaţiei sociale a învăţării, dorinţa de a învăţa, de a cunoaşte. Crearea motivaţiei intrinseci se 

realizează pe baza cunoaşterii temeinice a personalităţii copilului.  
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Învăţarea pe baza motivelor externe, cerând un consum mai mare de energie, iar cunoştintele 

însuşite nefiind suficient de durabile, eforturile învăţatului trebuie îndreptate către dezvoltarea 

motivelor interne. Învăţătorul trebuie să cunoască dialectica motivaţiei şcolare. 

Uneori un elev obţine rezultate slabe la învăţătură fiindcă îi lipseşte motivaţia pentru activitatea 

şcolară. Alteori lipsa interesului se datorează dificultăţilor pe care le întâmpina elevul la însuşirea 

cunoştinţelor, insucceselor înregistrate într-o anumită perioadă. Elevii din clasa I au în general un 

pronunţat interes pentru activitatea şcolară, pentru prestigiul ei. Ei îşi îndeplinesc sarcinile pentru ca le 

pretind părinţii, învăţătoarea, din dorinţa de a obţine calificative bune,o anumită autoritate în faţa 

colegilor. Atitudinea negativă pentru învăţare apare în momentul când primesc o notă mică. Putem 

spune ca nota (calificativul) reprezintă expresia obiectuală a succesului sau insuccesului şcolar.  

De-a lungul anilor, în activitatea mea la catedră am constatat că stimularea activităţii de scris –

citit, prin promiterea unor recompense, este o întărire extrinsecă, dar dozată în timp, duce la o motivaţie 

intrinsecă. Făcând aprecierea permanentă a cititului sau scrisului, evaluând fiecare literă scrisă sau citită, 

lăudându-i pe cei care au reuşit să scrie şi să citească frumos, creşte prestigiul acestor elevi în faţa clasei, 

iar pe ceilalţi încurajându-i că pot şi ei, dar trebuie să muncească mai mult şi atunci vor fi şi ei lăudaţi. 

Expoziţiile de caiete frumoase, a fişelor de lucru, a posterelor organizate cu prilejul şedinţelor cu părinţii 

sau a serbărilor şcolare, cititul în faţa părinţilor, impulsionează elevii în dorinţa de a scrie correct şi 

estetic şi de a citi frumos. Corectarea permanentă a cititului sau a scrisului condiţionează dorinţa de a 

citi frumos, de a avea un caiet ordonat, model.  

Iniţierea de întreceri între elevi, de genul Cine citeşte corect?, Cine este campionul zilei, Cel 

mai frumos caiet al zilei, îi stimulează pe elevi în vederea obţinerii de performanţe în citit şi în scris, 

performanţa şi bucuria succesului fiind deja un mobil intern.  

Oferirea unor exemple, mai întâi cititul model sau scrisul model al învăţătorului, pe urmă 

exemplul pozitiv al unor elevi, asigură tendinţa de imitaţie, proprie copilului în special, deoarece se 

imită de obicei ceea ce corespunde dorinţelor şi aspiraţiilor elevului.  

Eşecul înţeles ca „pedeapsă naturală”, constituie de asemenea un motiv al comportamentului. 

Reuşita motivează mai puternic continuarea activităţii, dar eşecul este inevitabil pe parcursul învăţării, 

şi,cu toata tendinţa de a-l evita, are valoare educativă prin „călirea morală” pe care o oferă.  

De la început, elevii trebuie educaţă în aşa fel încât să ştie că fiecare are dreptul de a greşi, că 

nicio greşeală de citit, ortografie, caligrafie nu este fatală. Prin urmare trebuie să li se explice că orice 

greşeală se poate îndrepta, trebuie să fie încurajaţi să persevereze, să exerseză, trebuie să li se cultive 

dorinţa de a citi şi a scrie cât mai bine, să repete exerciţiul în acest sens (într-o dozare corespunzătoare), 

să dorească el însuşi să se corecteze, să citească şi să scrie frumos şi corect.  

Pedeapsa acţionează pozitiv doar între anumite limite. Nu se poate obţine prin pedepse grave 

ceea ce s-a obţinut prin recompense. Nici o pedeapsă nu se poate aplica oricui şi oriunde. La copii 

nevrotici sau la cei sensibili, pedeapsa rămâne fără efect. Am constatat că scrierea unor rânduri 

suplimentare, multe cantitativ, sau a unor greşeli de ortografie corectate la infinit ca durată, la copii mai 

sus menţionaţi, nu a dus la rezultatele aşteptate. 

Psihologul E.Claparede afirma că utilizarea intereselor este baza pedagogiei raţionale. Sistemul 

de interese pentru fiecare individ constituie una din laturile fundamentale ale personalităţii, interesul 

fiind puternic, motiv determinant al învăţării în şcoală. Determinând copilul să înţeleagă că cititul şi 

scrisul corect estetic îl evidenţiază pozitiv în faţa celorlalţi colegi ai săi, că de însuşirea deprinderilor de 

citire şi scriere corectă depinde în mare măsura randamentul lui şcolar ulterior, că aceste deprinderi îl 

vor însoţi de-a lungul vieţii sale într-un mod favorabil sau nefavorabil, înseamnă că i-am structurat 

interese profunde faţă de citirea şi scrierea corectă şi estetică, interese ce-l vor mobiliza în perfecţionarea 

permanentă a acestor deprinderi.  

La vârsta şcolară mică, învăţarea are mare încărcătură emoţional-afectivă. Prin preocuparea de 

a forma trăsături emoţional –afective pozitive, prin crearea de asemenea atitudini pozitive, se stimulează 
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procesele cognitive ale elevilor, o atitudine pozitivă faţă de scris şi citit. Dacă elevul manifestă dragoste, 

atracţie şi interes faţă de obiect, se formează apoi şi o atitudine conştient pozitivă, manifestată prin 

conştinciozitate, sârguinţă şi perseverenţă în munca şcolară. 
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Combaterea agresivității și a violenței printr-un comportament asertiv 

 
                                                Șuhan Andreea Laura 

                                           Colegiul Mihai Eminescu Bacău 

 

 

Motto: ”Violența este un fel de a striga ceea ce mă doare în interior.” (Cati 

Călin, psiholog) 

 

Individul se dezvoltă în cadrul unei societăți și într-un mediu familial. Comportamentul violent 

are rădăcini instinctuale, dar se menține în ființa omului modern pentru că acesta simte nevoia să se 

afirme într-o societate predominant competitivă, în care valorile general-umane sunt neglijate în 

detrimentul succesului material. 

Pentru a putea vorbi despre violență, trebuie să știm ce înseamnă aceasta și pentru a afla, chiar 

și parțial, vom porni de la definiția oferită de DEX, violență- a constrânge, a sili, a forța, iar violent- 

(despre ființe) Care are o fire nestăpânită, care se înfurie ușor; impulsiv, brutal, irascibil, agresiv. Prin 

urmare, în urma lecturării definiției tragem două concluzii, că individul violent îngrădește libertatea 

celor din jur, încercând să le impună propria voință în mod abuziv, dar și că acesta are un caracter slab, 

este irascibil, supus propriilor accese instinctuale. 

Violența în școală este prezentă la toate nivelurile, pe verticală, în raporturile profesor-elev, dar 

și elev-profesor și mai ales pe orizontală în raporturile elev-elev. Violența în rândul copiilor a devenit 

un adevărat fenomen. 

Ne confruntat adesea cu problema violenței sub forme diverse, începând cu manifestări de 

intimidare, apoi de agresare verbală a victimei, ajungându-se până la agresiune fizică. Când se ajungea 

la realizarea unei anchete, prezentarea realității era făcută în mod diferit de părțile implicate și evident 

cu un caracter emoțional extrem de pronunțat.  

Pentru a găsi soluții este foarte important să analizăm cauzele care contribuie la obținerea unui 

comportament violent. Psihologii consideră că un copil care are un comportament violent are nevoie de 

atenție, are nevoie de audiență în cadrul grupului din care face parte, pentru că suferă din pricina lipsei 

de comunicare; consideră că astfel obține puterea, pentru că în trecut a fost pus adesea în situații de 

inferioritate de către adulți; vrea să se răzbune, să rănească la rândul lui. Copilul care devine violent 

trebuie să înțeleagă că există și alte modalități de a se impune, de a se remarca în mod pozitiv, 

constructiv, valorizându-și calitățile evidente, precum spiritul de observație sau capacitatea de a lupta. 

Trebuie să înlocuiască plăcerea de a pune cuiva porecle, sau de a-l intimida printr-un limbaj agresiv cu 

activități pozitive, care să-l dezvolte, precum practicarea unui sport de echipă sau implicarea într-o trupă 

de teatru. 
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Autocontrolul reprezintă puterea de a-ți domina instinctele și egocentrismul90 și trebuie să 

funcționeze atât în cazul agresorului, cât și în cazul celui agresat. Agresorul trebuie să identifice cauzele 

care l-au determinat să acționeze astfel și să înțeleagă că producerea suferinței, umilirea unui semen, nu 

rezolvă problemele, ci le adâncește. Cel agresat trebuie să respingă mesajul toxic lansat de agresor, să 

nu-l preia ca pe o etichetă, dar să aibă puterea să nu continue comportamentul agresiv, considerând că 

cel care-l agresează este o nulitate. 

Unul dintre cele mai interesante conflicte, care nu a juns în faza de violență fizică, dar care a 

cunoscut nivelurile incipiente, glume, ironii, porecle, amenințări, a fost între două eleve situate pe 

primele două locuri în ierarhia la învățătură. Ambele aveau calități de lider pe care le foloseau pentru a 

aduna adepți. Simțeau nevoia să alimenteze conflictul pentru a-și câștiga supremația, dar căutau ajutor 

în exterior, considerând că profesorul-diriginte va găsi o soluție miraculoasă de a le susține pe fiecare 

dintre ele, hrănindu-le orgoliul și vanitatea și stingând conflictul în același timp. În cele din urmă 

conflictul s-a atenuat prin valorificarea calităților intelectuale și a inteligenței emoționale a celor două 

eleve, care au înțeles că stima de sine nu se dobândește provocând suferință unui coleg, ci manifestând 

înțelegere pentru modul diferit de a gândi al celuilalt. 

În relațiile interumane, soluția pentru eliminarea violenței este învățarea unui comportament 

asertiv. Comportamentul asertiv constă în caracteristica unei persoane care își exprimă cu ușurință 

punctul de vedere și interesele, fără a le nega pe ale celorlalți.91 

 Copilul nu trebuie învățat nici să aibă un temperament de perdant, să fie tot timpul obedient și 

să nu aibă opinii personale. Și acesta este un comportament extrem de toxic, autodistructiv sau parazitar. 

În cele din urmă, ”fericirea este o stare ce rezultă (...) din împăcarea senină și definitivă cu o 

existență așa cum e, cu limitele ce ți se dau, cu zăgazurile pe care singur ți le impui. Este momentul 

când îți identifici limitele și ții cont de ele.” 92 Fericirea înseamnă să te raportezi cu seninătate la tine și 

la lume. Echilibrul este un deziderat la fel de greu de atins ca și absolutul, dar aspirând spre perfecțiune, 

te perfecționezi. 
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O FAPTĂ BUNĂ PENTRU ALȚII 

 

Profesor Buga Ionela Madalina 

Liceul Teoretic ,,Ioniță Asan”, Caracal, Olt 

 

În anul 1998, participanții la Mișcarea Mondială a Bunătății, s-au adunat la o conferință în 

Tokyo și au decis ca, data de 13 noiembrie să fie dedicată organizării și desfășurării de activități sub 

egida Ziua Mondială a Bunătății, în încercarea de a face lumea mai bună și, prin puterea exemplului, 

cum să îi învețe pe ceilalți, cât de ușor este să faci o faptă bună. 

În fiecare zi poți face o faptă bună, de unele nici măcar nu îți dai seama, fie printr-un gest 

frumos, fie printr-o faptă bună, printr-un gând sau intenția de a face bine, atât pentru cei dragi sau, cu 

atât mai mult, pentru cei pe care nu-i cunoști. Nu trebuie să existe un moment anume, o sărbătoare 

(Crăciunul, Sărbătorile Pascale ș.a.), sau o dată fixă pentru astfel organizarea unor astfel de momente, 

importantă este acțiunea în sine. 

Faptele bune nu pot fi cuantificate! Ele nu pot fi limitate doar la colecte sub formă de bani sau 

alte bunuri și produse! O faptă bună poate fi considerată sau măsurată în răsuflarea ușurată a unui medic 

când pacientul se simte bine, în zâmbetul unui copil care se bucură că se simte mai bine în spitalul în 

care a fost internat sau în bucuria elevilor care au o școală renovată unde pot învăța fără să le fie inundată 

clasa/casa. Alteori, faptele bune pot fi transpuse în pagini de poveste despre lumea care ne înconjoară 

și despre inepuizabilele ei valențe din acest domeniu al ,,binelui” .  

Știm foarte bine că, puțin câte puțin, împreună putem face o schimbare, putem aduce un zâmbet 

pe chipul unor persoane aflate în suferință sau în singurătate, putem aduce o rază de soare acolo unde 

speranța pare a fi pierdută. Haideți ca, împreună, să-i sprijinim pe cei mai puțin norocoși, pe cei 

neajutorați sau neputincioși și să le arătăm că nu sunt singuri. 

Am să descriu în rândurile următoare, acțiunea ce poate fi încadrată în acest domeniu al 

,,faptelor bune”, desfășurată la inițiativa elevilor mei, în debutul anului școlar trecut. Acești tineri 

frumoși și inimoși, care dau dovadă de altruism și de iubire pentru cei din apropiere, de implicare în 

comunitatea locală și de responsabilitate socială, au luat inițiativa organizării unei colecte, sub formă 

de rechizite școlare, alimente neperisabile împachetate, jucării și chiar îmbrăcăminte și încălțăminte, 

pentru colegii lor, din unitatea școlară, care nu aveau posibilități materiale. Prin acești copii minunați, 

prin frumosul și ambițiosul lor proiect, faptele bune au prins viață, grație implicării lor și contribuției 

celor care i-au susținut (părinții, comunitatea locală ș.a.), dăruind un strop din energia și vitalitatea lor, 

celor aflați în nevoie,  

An de an, ca voluntari, prin încheierea unor parteneriate educaționale, dar și prin dăruire 

individuală, sprijiniți de părinți, dar și cu ajutorul personalului didactic și didactic auxiliar, participam 

la activități de colectare a diferitelor produse pentru cei nevoiași (familii defavorizate, bătrâni rămași 

singuri, copii cu părinții plecați în străinătate, copii instituționalizați, copii cu C.E.S.). Pentru copiii, 

elevii din școala noastră, însă, nu prea realizasem nimic! Era momentul să ne implicăm, să-i ajutăm să 

se integreze, să eliminăm inegalitățile de orice natură dintre copiii noștri. 

Am fost uimiți de impactul campaniei (organizate de elevi sub forma de afișe și postere, dar și 

verbal) desfășurată în școală, dar și în familiile elevilor implicați, de numărul mare al celor care au 

donat (Asociația de părinți a școlii, elevii, profesorii, alte persoane care nu aveau legătură cu mediul 

școlar etc), de cantitatea mare de bunuri colectate (zeci de volume necesare lecturii la limba română, 

rechizite școlare noi, alimente în cantități mari, îmbrăcăminte și încălțăminte, produse de curățare și 

pentru menținerea sănătății corporale etc.) 

Prin contribuția lor, acești tineri, adulții de mâine ai țării, susțin programele menite să adreseze 

problematici importante, al căror impact este de durată și cu o adresabilitate cât mai mare. 
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Educația tinerelor generații, fie că vorbim despre facilitarea accesului la educație, despre 

transmiterea unor informații utile, despre fapte bune, dar și responsabilizarea acestora cu privire la 

utilizarea resurselor deținute de planeta Pământ, sau despre dobândirea abilităților necesare construirii 

unui viitor profesional reprezintă direcțiile de acțiune ale întregii societăți umane. 
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Combaterea abandonului școlar și părăsirea  timpurie a școlii 

 
Prof. Simona Pavel  

Școala Gimnazială“Oprea Iorgulescu” Câmpulung , jud. Argeș 

 

    

Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu care se confruntă societatea 

contemporană, şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că în ziua de azi nu contează în 

ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine. Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut 

remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de comportament, pentru care au fost sancţionaţi în 

repetate rânduri în şcoală. 

Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională indispensabilă 

integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului de părinte şi celui 

de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care abandonează şcoala sunt 

viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți sociale şi de pierderi, care 

depăşesc investiția cerută de formarea inițială. 

       Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Principalele obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar: 

• - identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţământului guvernamental de zi; 

• - implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului; 

• - creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon şcolar sau a 

situațiilor ce prezintă risc de abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi îndeplinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un 

pericol imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui program de prevenţie bine organizat, ce se 

desfăşoară pe o perioadă foarte îndelungată. 

Se impun măsuri de prevenire a abandonului şcolar: 

• psiho-pedagogice şi psiho-sociologice – care urmăresc cultivarea unor relații interpersonale 

adecvate pentru realizarea unei inserții socio-familiale pozitive; 

• socio-profesionale – ele decurg din măsurile psiho-pedagogice şi psiho-sociale; 

• psihiatrice – depistarea precoce a minorilor cu diferite probleme caracteriale, comportamentale, 

emoționale, tendințe agresive; 

• juridico-sociale – aceste măsuri permit creşterea gradului de influențare socială prin 

popularizarea legilor şi prin propaganda juridică, în general. 

Astfel, personalul didactic se va orienta, încă din primele săptămâni de şcoală, spre acţiuni 

specifice, cum ar fi: 

• depistarea primelor semne de inadaptare şcolară la unii elevi; 

• aplicarea unor măsuri menite să contribuie la dezvoltarea maturităţii sociale a elevilor (a 

capacităţii de autocontrol, a abilităţii de a rezolva problemele apărute fără a apela la ajutorul 

învăţătorului, a capacităţii de luare a deciziilor ş.a.); 

• democratizarea relaţiei pedagogice profesor-elev prin apelul la măsuri de ordin organizatoric 

(cum ar fi, de pildă, constituirea consiliului consultativ al clasei) sau de natură psiho-pedagogică 

(sporirea motivaţiei elevilor pentru învăţare, ameliorarea climatului educativ etc.); 
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• optimizarea comunicării pedagogice prin crearea unui climat relaţional care să încurajeze 

exprimarea liberă a elevilor (reducând astfel apelul la mecanismele de apărare); 

• informarea sistematică a elevilor asupra obiectivelor urmărite, asupra criteriilor de evaluare şi 

a nivelului de exigenţă la care se va raporta profesorul; 

• analiza periodică a relaţiilor socioafective ce au luat naştere între elevii grupului-clasă sau 

dintre aceştia şi grupul informal; 

• înlocuirea pedepselor, a sancţiunilor (sau a ameninţării cu pedeapsa) cu diferite tehnici de 

persuasiune sau chiar de manipulare în vederea inducerii conformismului la elevi; 

• ajutorarea elevilor cu dificultăţi de învăţare (prin stimularea participării acestora la activităţile 

de învăţare, prin integrarea lor în grupe de învăţare, prin cooperarea cu familia şi cu alţi profesori etc.). 

Prevenirea – îmbunătăţirea accesului egal la educaţie de înaltă calitate de la vârste fragede. 

Trebuie introduse masuri menite sa garanteze participarea tuturor copiilor la orele de curs . 

Prognoza privind impactul crizei economice estimează o creștere a populației afectată de 

sărăcie, lucru care va conduce indubitabil la creșterea fenomenului de abandon școlar. 

POLITICILE DE PREVENIRE au scopul de a reduce riscul de părăsire timpurie a şcolii înainte 

de apariţia primelor probleme. Astfel de probleme optimizează prevederile sistemului de educaţie și 

formare profesională de a spori randamentul școlar și de a îndepărta obstacolele d in calea succesului 

educaţional. Ele își propun să pună, din timp, baze solide, astfel încât copiii să-și dezvolte potenţialul 

și să se integreze în școli. Instrumentele politicilor de prevenire includ: 

 

• Un sistem de educaţie timpurie de bună calitate este benefic pentru toţi copiii și este, în 

special, relevant pentru aceia care vin din medii defavorizate, inclusiv emigranţii și romii. Facilităţile 

trebuie să fie de calitate, accesibile din punct de vedere financiar, să aibă un personal adecvat și să fie 

accesibile familiilor care provin din medii defavorizate. 

• Diversificarea ofertei educaţionale, prin extinderea oportunităţilor de educaţie și 

pregătire profesională, dincolo de vârsta la care se termină învăţământul obligatoriu , care poate 

influenţa comportamentul tinerilor și al familiilor acestora și poate duce la rate mai mari de finalizare a 

ciclului secundar superior. 

• Promovarea unor politici active de desegregare și acordarea unui sprijin suplimentar 

școlilor din zonele defavorizate, sau care au un număr mare de elevi care vin din medii defavorizate, din 

punct de vedere social și economic, le vor ajuta pe acestea să își diversifice componenţa socială și să își 

diversifice oferta educaţională. 

• Sublinierea valorii diversităţii lingvistice și sprijinirea acelor copii care au o altă limbă 

maternă, în vederea îmbunătăţirii cunoștinţelor de limbă necesare procesului de învăţare, fie că este 

vorba despre altă limbă sau de limba lor maternă, precum și acordarea de sprijin cadrelor didactice în 

vederea predării unor grupe de elevi cu grade diverse de competenţă lingvistică. 

• Implicarea mai intensă a părinţilor, printr-o intensificare a colaborării acestora cu școala 

și prin crearea de parteneriate între școli și părinţi, poate contribui la o mai bună motivare a elevilor. 

• Sporirea  flexibilității  și  a  permeabilităţii  traseelor  educaţionale,  de  exemplu  prin 

modularizarea cursurilor sau alternarea orelor  de  învăţare  cu  orele  de  practică;  vine  mai ales  în 

sprijinul acelor elevi cu performanţe mai scăzute. Mai mult, preîntâmpinarea repetării  anului școlar și 

înlocuirea acestei formule cu una în care să primeze sprijinul individual, flexibil a fost asociată cu o rată 

mai scăzută a părăsirii timpurii a şcolii. 

• Consolidarea rutelor de formare profesională și sporirea atractivităţii și flexibilităţii 

acestora le oferă alternative credibile elevilor care sunt mai expuși fenomenului de părăsire timpurie a 

şcolii. Prevederile ÎPT (domeniul educaţiei și al formării profesionale), bine integrat    în sistemul 

http://www.imparte.ro/Ajutor/Protectia-copilului/Prevenirea-abandonului-scolar-761.html
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general de educaţie și formare, permit utilizarea de rute  alternative  în  cadrul educaţiei secundare și 

terţiare. 

           Ce se poate face pentru prevenirea abandonului școlar? 

Printre acţiunile ce pot fi întreprinse pentru reducerea ratei de abandon: integrarea elevilor cu 

risc de renunţare la educaţie si menţinerea acestora în sistemul școlar, creşterea responsabilizării 

cadrelor didactice,  monitorizarea stării sistemului pentru prevenirea timpurie a crizelor si identificarea 

periodica a modificărilor în ceea ce privește factorii de abandon școlar. Alte obstacole potenţiale pentru 

reuşita parcursului şcolar pot fi eliminate prin sporirea permeabilităţii parcursului educativ şi prin 

ameliorarea calităţii si a statutului filierelor de învăţământ profesional. 

Una din măsurile de prevenirea a abandonului şcolar poate fi atragerea către învăţământul 

preşcolar a copiilor proveniţi din medii dezavantajate social. 

 În cadrul învăţământului preşcolar educatoarea are, de asemenea, un rol decisiv în formarea 

conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari – viitori şcolari.  

      Rolul acesteia este nu numai de a-i informa cu privire la şcoală, ci şi de a-i face să 

conştientizeze importanța pe care o deține școala în viața unui individ. 

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul 

educativ, fiecare după forţa şi posibilităţile sale. Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, gradul 

lor de adaptare şi percepere este diferit, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un statut, 

un rol şi o valoare, fapt ce îi determină să îndrăgească mediul şcolar. Evaluarea pe care o poate face 

educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale fiecărui copil. Trebuie plecat de 

la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, indiferent de nevoile 

lui sociale. Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile 

fiecărui copil integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a 

existenţei membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată. Copiilor 

le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului lor, răspândit prin 

numeroase teritorii, le creează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara trăsăturilor 

caracteristice unui popor. "Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune 

aceleia "negative", aceea care a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare.  

Un alt lucru ce se poate face este creşterea atractivităţii şcolii prin: 

• activităţi extraşcolare desfășurate în școală (concursuri sportive; acțiuni/concursuri de creație 

artistică; competiții de joc pe computer; etc.) desfășurate în şcolile din comunităţi cu risc ridicat de 

abandon, precum şi în liceele care atrag elevi din astfel de comunităţi. 

• toate aceste acţiuni sau ansambluri de acţiuni trebuie să aibă un caracter periodic, pentru a 

menţine continuu elementul de atractivitate al şcolii şi a se constitui într-un factor de antrenare constantă 

a atenţiei elevilor în activităţi legate de spaţiul şcolar. 

• planificarea acţiunilor cu pricina poate fi realizată cu participarea elevilor (dar nu doar a acelor 

care NU prezintă risc de abandon) şi a autorităţilor locale (acestea pot fi prezente în faze cheie ale 

acţiunilor, furnizând motivaţii pozitive atât elevilor cât şi cadrelor didactice). 

• utilizarea resurselor şcolii pentru atragerea elevilor prin activităţi de timp liber. 

Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem de învăţământ preșcolar, primar, gimnazial, 

liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum evoluează cum se menţine în 

sistemul educativ, făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea părinţilor, cadrelor 

didactice, cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 

abandonului şcolar – o problema gravă în România. 
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Developing community civic spirit in school 
 

                                                                 Costea Ioana Alina 

                                                    Școala Gimnazială ,,Orizont’’, București 

 

 From the Pyramids of Giza to the wonder of modern engineering into raising imposing 

buildings such as the Burj Khalifa tower and from the aftermath of natural disasters left by Hurricanes 

and Tsunamis, society has had its share of stand points into coming together for the greater good.  

Regardless of talking of great engineering achievements of the ancient or modern world to facing tragic 

natural events, people have always triumphed by standing together as one. 

Throughout our existence, mankind has discovered that working together not only has it 

improved survivability, but also the quality of livelihood. From gathering in large or small numbers to 

build unimagined constructions to helping your elderly with their daily activities, it all comes down to 

one pivotal moment in one’s development where this is either thought or developed by a surrounding 

need.  

Today we will address this matter from the perspective of one of the smallest, yet important 

part of one’s journey throughout his life: school. How this chapter influences our view upon others, our 

reason of interacting with the surrounding society and much more, we will find out next. 

In day one of joining a school community, parents have already prepared their children either 

by home schooling, kindergarten, or both with some basic principles of how to interact with the 

surrounding world.  Starting from middle school, our children are developing on their own small circle 

of people they love, hate, like or dislike. What will make them closer to one than the other is simply 

determined by the bond they create through daily activities. In this matter, teachers and institute 

personnel create a step-by-step environment for them to develop and hone their humane skills. Either 

by controller simulations inside the classroom (e.g., class assignments, homework, or imaginative 

scenarios) or real-life events such as funding project to give back to the community.  

As a teacher, I am proud to say I am part of a small, yet active community within the “Orizont” 

Middle School. One of our main objectives, besides the standard school curriculum based, is to prepare 

and form future generations into becoming architects of change. Change itself may seem like a double-

edged sword of whose outcome may never be fully known. Against all odds our mission is to pave the 

path towards a junction of humanitarian clarity.  

Timing is very important into organizing such events. Our children need to corelate between 

helping others with sharing experience that create unforgettable memories. Memories that will 

otherwise form them later in life. Our middle school offers such transformation by organizing two key 

fairs that have proven to reach our previous mentioned goals. These are the Christmas and Easter Fair, 

pinpointed strategically into offering a deep cultural environment.  

Let us take the Christmas Fair as an example of such. All classes have the tasks to organize a 

small stand with handmade products (e.g., gingerbread, Christmas cards and ornaments, etc.). All the 

sold products have a modest starting price with the objective to donate the total sum to charity. Hence, 

creating the ideal environment of dedication, achievement, and humbleness. All preparations are 

monitored and carefully orchestrated by the school’s staff letting the little ones imagination free. In 

2018, our efforts have gathered a staggering 10.149 RON by selling handmade merchandise alone. 

Nobody expected such success, nor did we image the joy of knowing something so small can make a 

difference. All their efforts were donated to the construction of the first Pediatric Oncology Hospital in 

Romania. Although the amount, looking to the big picture, is small, the place from where it was 

generated and what effects it left for our future generation can be considered priceless.  

Small or grand, high, or low, each person has a role to play in the great scheme of life. Even if 

the Hospital at that time wasn’t yet constructed, the seed that was planted in the little ones will forever 
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grow and from it, who knows where it may lead. Maybe we will have the next doctor, architect, or even 

that non-governmental organization that will make an impact and forever change how we see the world 

today. 
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TROIS CONCEPTIONS DE L’APPRENTISSAGE 

 

PROFESOR NEGRU SIMONA-SOLOMIA 

LICEUL TEORETIC ,,EFTIMIE MURGU” BOZOVICI 

 

 

 Dans l’article suivant l’accent est mis sur quelques «points sensibles» de la didactique des 

langues, pour montrer comment certains pratiques sont liées, consciemment ou inconsciemment chez 

les praticiens, ŕ des conceptions théoriques, et comment certaines théories interpellent les pratiques. 

 Comme premier postulat on propose: la méthodologie de l’enseignement est subordonée ŕ une 

(des) théorie(s) de l’apprentisage. Ce que l’on appelle «théories de l’apprentissage» constitue un 

ensemble hétérogęne de conceptions faisant intervenir des considérations philosophiques, 

psychologiques, sociologiques, neurologiques, voire linguistiques, dont la vérification expérimentale 

est malaisée, sinon impossible, étant donné le grand nombre de variables non maîtrisables qui sont 

einteraction. La diversité de ces «sciences connexes», l’extręme complexité des recherches abordées, 

les coupures disciplinaěres empęchent l’émergence d’une synthčse forte. Des progrčs sensibles ont été 

faits dans la connaissance des processus d’apprentisage, męme si cette connaissance s’est concentrée 

pratiquement exclusivement sur l’apprentissage du langage enfantin, ce qui peut induire des conclusions 

peut-ętre hâtives dans le domaine de la didactique des langues. 

 Deuxiéme postulat: la linguistique est l’une de ces «sciences connexes». Elle a un statut 

«privilégié» qui n’est concervable que si elle se donne pour tâche d’expliquer les méchanismes de 

l’activité langagičre. Cela vent dire en clair d’une part qu’il peut exister des théories linguistiques qui 

n’ont pas pour objectif de décrire les méchanismes de l’activite langagičre, et des théories linguistiques 

qui, au contraire, ont implicitement ou explicitement cette prétention, mais d’autre part aussi que le 

terme d’«activité langagičre» ne peut en aucun cas tre épuisé par la linguistique. 

 Troisičme postulat: La didactique des langues est une discipline en perpetuelle construction, 

dont la démarche heuristique ne saurait aboutir ŕ des vérités apodictiques. 

 Ceci ne vent pas dire que la didactique des langues ne puisse prétendre ŕ un statut de science, 

mais la difficulteé de vérification des hypothčses, la quasi - impossibilité de vérifier que telle 

méthodologie utilisée dans l’enseignement, et qui découlerait des hypothčses sur les mécanismes 

d’apprentisage, est la seule efficace, incitent ŕ une extręme prudence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notes : 

 

Galisson, R., De la langue à la culture par les mots, coll. “Didactique des langues étrangères”, Clé 

intenational, Paris, 1991 

Roulet, E., “L`apport des sciences du langage à la diversification des méthodes d`enseignement des 

langues secondes en fonction des caractéristiques des publics visés”, dans ELA no 21. 
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Metode tradiționale și alternative de evaluare la disciplina Istorie 

                                                                   Profesor Negru Pavel-Rafael 

             Practica pedagogică diferenţiază două tipuri în cadrul metodelor de evaluare: metode 

tradiţionale şi metode alternative. 

Metodele tradiţionale se caracterizează printr-o acumulare de experienţă pozitivă, motiv pentru 

care pot fi mereu de actualitate. Ele nu pot fi socotite ca ceva de domeniul trecutului, ci, dimpotrivă, ele 

rămân ca metodele de evaluare cele mai des folosite, cu condiţia de a se asigura calitatea 

corespunzătoare a utilizării lor, stabilind un echilibru între ele. 

Ca forme de evaluare a metodelor tradiţionale rămân probele care reprezintă un instrument de 

evaluare proiectat, administrat şi, în mod obligatoriu, corectat de propunător. În elaborarea unei probe 

scrise trebuie să avem în vedere următoarele cerinţe: 

- stabilirea scopului probei şi definirea obiectivelor operaţionale; 

- alegerea tipului de item corespunzător fiecărui obiectiv; 

- elaborarea adecvată a schemei de notare; 

- comunicarea şi discutarea rezultatelor cu elevii şi cu părinţii acestora; 

- proiectarea unor strategii de ameliorare a dificultăţilor constatate. 

Probele orale au următoarele caracteristici: 

- sunt cel mai des folosite la clasă; 

- au fidelitate şi validitate scăzută; 

- rezultatele lor pot fi perturbate de factori externi (emoţie, timiditate, temperament); 

- au o mare importanţă în stabilirea relaţiei propunător-elev; 

- oferă posibilitatea modulării întrebărilor în funcţie de răspunsurile elevului; 

- îi permit elevului să-şi evidenţieze trăsături proprii de personalitate; 

- îi permit evaluări de ordin atitudinal şi comportamental . 

 Probele practice oferă posibilitatea evaluării capacităţii elevilor de a aplica cunoştinţele în 

practică, precum şi a gradului de stăpânire a priceperilor şi a deprinderilor formate. Ca forme de 

realizare ale acestor probe, amintim următoarele: lecţia în muzeul de istorie, confecţionarea de desene, 

schiţe ale unor bătălii, selectarea materialului arheologic, etnografic, lingvistic, etc., alcătuirea de 

albume, colecţii. 

 Ca forme de evaluare în cadrul metodelor alternative, amintim: 

- Observarea sistematică a comportamentului elevului în cursul activităţii didactice, prin: 

fişa de observaţii curente, fişa de evaluare (calitativă). 
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- Investigaţia reprezintă o posibilitate, pentru elev, de a aplica – în mod creator – cunoştinţele 

şi de a explora situaţii noi de învăţare; este limitată la o oră de curs; solicită elevul în îndeplinirea unei 

sarcini de lucru precise, prin care îşi poate demonstra, în practică, un întreg complex de cunoştinţe şi de 

capacităţi; urmăreşte formarea unor tehnici de lucru în echipă şi individual, precum şi atitudinile elevilor 

implicaţi în rezolvarea sarcinii; promovează relaţia muncii în echipă şi deprinderi de comunicare. 

- Proiectul este o activitate mai amplă, ce permite o apreciere complexă şi nuanţată a învăţării, 

ajutând la identificarea unor calităţi individuale ale elevilor. Proiectul reprezintă o formă de evaluare 

complexă, ce duce la aprecierea unor capacităţi şi cunoştinţe superioare, cum ar fi: apropierea unor 

metode de investigaţie ştiinţifice (căutarea şi utilizarea bibliografiei necesare, a materialului arheologic, 

a dicţionarului de specialitate); găsirea unor soluţii de rezolvarea originale; organizarea şi sintetizarea 

materialului; generalizarea problemei; aplicarea soluţiei la un câmp mai vast de experienţe; prezentarea 

concluziilor. 

- Portofoliul reprezintă un instrument de evaluare complex, ce include experienţa şi 

rezultatele relevante obţinute prin celelalte metode de evaluare; urmăreşte progresul global înregistrat 

de elev, nu numai în ceea ce priveşte cunoştinţele achiziţionate pe o unitate mare de timp (semestru, an 

şcolar, ciclu de învăţământ), ci şi atitudinile acestuia; reprezintă un mijloc de a valoriza munca 

individuală a elevului, acţionând ca un  factor de dezvoltare a personalităţii; elevului i se rezervă un loc 

în învăţare . 
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MANAGEMENTUL COMPORTAMENTELOR PROBLEMATICE  ȘI FACTORII 

EDUCAȚIONALI,  PSIHOLOGICI ȘI FAMILIARI IMPLICAȚI 

                   Realizat: Psiholog, Profesor de psihopedagogie specială 

Bran Carmena 

Școala Gimnazială  Specială - Baia Mare 

 

Probleme de comportament de importanță majoră 

• 35% dintre preșcolari prezintă comportamente agresive de nivel clinic (Webster-Stratton et al., 

2001) 

• 3 %  comportament opoziționist provocator 

Tulburarea de conduită: 

- între 2% – 9%  fete 

- între 6% – 16%  băieți 

(Petermann et al., 1999) 

Managementul comportamentelor problematice 

        Comportamentul este un mijloc de comunicare și, atunci când este inadecvat, există întodeauna o 

cauză. Această cauză aparține  percepției unui anume elev care, de multe ori, diferă  de propria 

noastră percepție asupra circumstanțelor și cauzelor exterioare. 

      Comportamentul este strâns legat de circumstanțele în care apare conduita problematică. De 

aceea, este nevoie să luăm în considerare toate aspectele contextuale acestea fiind esențiale pentru 

rezolvarea problemelor legate de comportamentele neadecvate. De multe ori, anumite conduite sunt 

învățate/ însușite din anumite situații de viață,  anterioare. Să ne concentrăm asupra următorului 

exemplu: dacă un copil mic dorește ca părinții să-i dea o  jucărie, dar aceștia refuză, atunci copilul 

începe să țipe și să se agite nervos. Dacă prin țipetele și agitația nervoasă reușește să obțină jucăria 

cerută, atunci copilul învață că aceste manifestări îi vor aduce mereu rezultatul dorit.    

     Știind  că aceste manifestări determină  răspunsul dorit, copilul va recurge la aceste manifestări, ori 

de câte ori va dori să obțină un lucru, indiferent de situație. Ca urmare, pentru acei elevi cu cerințe 

comportamentale speciale, schimbarea se va produce lent deoarece copilul își formează anumite 

scheme de gândire dezadaptative având ca și finalitate, comportamente dezadaptative.  Dar cum „ 

orice învăț are și dezvăț”, un lucru pe care nu trebuie să-l uite aceia dintre noi care simt uneori că 

orice încercare de a determina un comportament pozitiv pare a fi fără speranță. 

     Impactul pe care îl are un  comportment problematic asupra noastra, ca profesori, cât și asupra 

clasei de elevi  este semnificativ. Veșnicele întreruperi ale lecției,  provocate de elevi care vorbesc în 

timpul orei sau,  care nu-i lasă pe colegi să-și realizeze sarcinile de lucru, sunt acțiuni care atrag cu 

sine o situație stresantă, atât pentru profesor cât și pentru întregul colectiv de elevi.  
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      Reducerea comportamentelor de acest fel,  se poate realiza prin promovarea unui  comportament 

pozitiv, combinat cu tehnici adecvate de management al comportamentului. Elevii trebuie implicați în 

programele individualizate și personalizate. Iar existența unui parteneriat cu părinții elevului este 

absolut necesar.   

     Programul de intervenție personalizat este un instrument de lucru permanent, util  pentru unul sau 

mai mulți membri ai echipei interdisciplinare care își coordonează intervențiile și eforturile  în direcția 

realizării scopurilor stabilite. Acest program este conceput în detaliu şi pus în practică prin metodele 

cele mai adecvate, personalizate pentru stilul de viață al copilului. Evaluarea acestuia se face în 

funcţie de progresele înregistrate la nivel funcțional, și trebuie reevaluat, adaptat şi revizuit periodic. 

     Trebuie să  recunoaștem că toate persoanele care lucrează cu elevi pot avea în cariera lor,  la un 

moment dat,  piedici legate de comportamentul elevilor. În aceste situații este imperios necesar să se 

ceară asistență, iar această asistență să fie acordată într-o manieră cât mai pozitivă. 

     Abordarea eficientă este posibilă numai în măsura în care noi reușim să înțelegem atât  percepția 

cât și sentimentele elevului. 

Elevii cu tulburări comportamentale adesea prezintă: 

●  probleme de conduită 

●  agresivitate (verbală și fizică) 

●  lipsa controlului de sine (impulsivitate) 

●  inabilitatea de a rămâne concentrat pe o sarcină de lucru 

●  lipsă de respect față de profesor 

Categorii de probleme comportamentale 

● comportamente perturbatoare 

● comportamente intimidante sau agresive 

● comportamente de hărțuire “classroom bullies” 

● comportamente aberante sau imature    

Factorii Bio -Psiho – Sociali  implicați în apariția comportamentului 
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1.Factori psihologici                           

Aspecte cognitive și 

emoționale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Factori sociali     

Aspecte familiale   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abordarea cognitiv-comportamentală 

Comportamente agresive – distorsiuni și deficit în procesarea informațiilor (Prins & Manen, 2004) 

Au fost studiate următoarele procese: 

● generarea soluțiilor alternative pentru problemele interpersonale 
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● identificarea consecințelor propriilor acțiuni 

● identificarea mijloacelor de a finaliza sarcinile 

● atribuirea intențiilor și emoțiilor celorlalți 

● așteptări cu privire la consecințele propriilor acțiuni (Kazdin, 1997) 

Intervențiile necesare pentru reducerea comportamentelor agresive: 

● Training individual 

● Training de grup 

● Consultanță/Training parental 

● Consultanță/Training pentru profesorii implicați 

Obiectivele intervențiilor terapeutice: 

1. Modificare modului de percepere a situației 

2. Autocontrol – relaxare, rezolvarea eficientă a problemelor și situațiilor dificile 

3. Autoafirmarea în mod adecvat, o posibilă soluție la comportamentul agresiv – tehnici 

comportamentale 

4. Cooperare și comportament de ajutorare ca și alternative comportamentale 

5. Dezvoltarea empatiei și a comportamentelor prosociale – evaluarea și reevaluarea consecințelor 

propriului comportament din perspectiva celorlalți 

1. Strategii de management al clasei 
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2.Strategii de prevenire a comportamentelor agresive la clasă                                                

 

 

 

Concluzii 

1. Abordarea dificultăților comportamentale ale unui elev trebuie să înceapă cu o evaluare a 

mediului în care apare comportamentul  și cu acțiuni de remediere, acolo unde evaluarea arată că 

acesta nu este optim. 

2. Programele personalizate trebuie să fie proporționale, echilibrate ca și grad de dificultate și 

cât mai puțin intruzive. 

3. Abordarea dificultăților comportamentale ale elevilor trebuie să fie adecvată, să atingă 

obiectivele intervenției. 

4. Este recomandată monitorizarea atentă a naturii dificultăți, a acțiunilor întreprinse și a 

rezultatelor obținute. 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1308  

Voluntariatul – între oportunitate și necesitate 

                                                                                           

DUICAN MIHAELA-MARIA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1, DRĂGOEȘTI, JUD. VÂLCEA 

 

Termenul de voluntariat definește ,,activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă 

de orice persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes 

public este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistența și serviciile sociale, protecția 

drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățamânt, științific, umanitar, 

religios, filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea.” (definiția 

din Legea Voluntariatului 2006) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își 

oferă timpul, talentele și energia în sprijinul altora fără o recompensă de natură financiară, dar care 

poate deconta cheltuielile realizate în sprijinul proiectului în care este implicată.” (definiția Pro Vobis) 

”Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, de orice persoană fizică, în 

folosul altora, fără a primi o contraprestație materială.” (Definiție adoptată de Consiliul Național al 

Voluntariatului, iunie 2002) 

”Orice acțiune întreprinsă de o persoană fără a se gândi la recompense financiare.” (Tracker) 

”Orice muncă prestată relativ fără constrângere de o persoană cu intenția de a ajuta și fără a 

urmări un câștig financiar imediat.” (Scheier)  

Acestea sunt câteva definiții ale voluntariatului, dar mai presus de orice definiție voluntariatul 

este atitudinea fiecăruia față de societate. Vorbind despre atitudini ne gândim desigur la respectul pentru 

oameni, punctualitate, credibilitate, cinste, persevenență, consecvență, răbdare...tot ceea ce oamenii ar 

trebui să învețe încă de mici – o relație sănătoasă cu oamenii și cu mediul înconjurător. 

Voluntarii sunt implicaţi într-o mare varietate de activităţi, cum ar fi furnizarea de activităţi 

educative şi servicii, ajutor reciproc sau auto-ajutor, campanii, acţiune comunitară şi pentru mediul 

înconjurător. Voluntariatul este unul dintre modurile în care persoane cu orice tip de abilităţi şi profil, 

pot contribui la schimbări pozitive.  

Voluntariatul este un mod de incluziune şi coeziune socială. Contribuie la crearea unei societăţi 

coerente, cu legături bazate pe încredere şi solidaritate, şi prin aceasta, la crearea de capital social. 

 Voluntariatul joacă un rol important în identificarea de soluţii pentru problemele societăţii. 

Voluntarii şi organizaţiile lor sunt adesea primii în dezvoltarea de acţiuni inovatoare pentru a identifica, 

a da voce şi a răspunde nevoilor care se ivesc în societate. Voluntarii ajută la îmbunătăţirea calităţii şi 

cantităţii de servicii şi la dezvoltarea creativă de noi servicii. 

Voluntariatul oferă oportunităţi de educaţie formală şi non-formală şi este, prin urmare un 

instrument esenţial în formarea continuă. Prin voluntariat, oamenii dobândesc cunoştinţe, îşi exersează 

abilităţi şi îşi extind reţelele sociale, ceea ce adesea poate conduce la diversificarea şi îmbunătăţirea 

ofertelor de angajare la dezvoltare personală şi socială. În timp ce unii participă cu interes la acțiunile 

de voluntariat, alții nu fac voluntariat. Aceasta se întâmplă pentru că întâmpină bariere în ceea ce 

priveşte activităţile voluntare, cum ar fi lipsa informaţiilor, contrângeri legate de timp; resurse 

economice precare şi sentimentul că “nu îşi pot permite” să facă voluntariat; o imagine negativă a 

voluntariatului; discriminare; lipsa unui cadru legal; lipsa protecţiei împotriva riscurilor pe care le 

implică. Voluntariatul este oferit gratuit, dar nu este lipsit de costuri – are nevoie şi merită sprijin adresat 

din partea tuturor celor implicaţi – organizaţii, guvern, sectorul de afaceri şi un mediu politic favorabil, 

inclusiv infrastructuri pentru voluntariat. Ceea ce trebuie să știm este că oricine poate să devină voluntar 

și să aducă o contribuție, oricât de mică, la lumea care ne înconjoară. Important este doar să iți dorești 

acest lucru! "Faptul că nu poți să faci totul nu e o scuză pentru a nu face nimic." (Ashleigh Brilliant)  

Toți avem cel puțin un lucru la care ne pricepem suficient de bine; așadar, toți avem ceva de 

pus în folosul unei persoane care are nevoie de ajutor, în folosul străzii, al cartierului sau orașului în 

care trăim sau în folosul comunității în general. Important este să ne dorim acest lucru și să găsim 

organizația care să ne ofere oportunitatea de a face acest lucru.Tinerii își pot construi un CV atractiv, 

testează o posibilă carieră, își fac contacte care le vor fi utile în viitor, dar mai presus ajută la crearea 

unei societăți mai bune în care să trăiască în viitor. Cei de vârsta a treia au posibilitatea să-și 

împărtășească experiența și au satisfacția că sunt încă utili. Pentru copii și adolescenți e distractiv să 
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facă lucruri bune împreună cu prietenii, ei își formează astfel deprinderi și abilități adăpostindu-se de 

tentațiile periculoase ca drogurile, tutunul, violența. Ei au astfel șansa de a deveni adulți responsabili. 

Oricine poate fi voluntar "Pentru că dacă așteptăm să trăim într-o lume mai bună trebuie să contribuim 

la crearea ei. Pentru a fi schimbarea pe care ne-o dorim în lume." (Mahatma Ghandi).  

Așadar, de ce să fii voluntar? Pentru că e distractiv; pentru a câștiga experiență; pentru a nu 

irosi timp prețios făcând lucruri lipsite de importanță sau chiar dăunătoare; pentru a-ți face noi prieteni 

din toată lumea; pentru a învăța lucruri noi; pentru a da înapoi ceva din ceea ce ai fost norocos să 

primești de la viață; pentru a ajuta pe cineva care n-a fost la fel de norocos ca tine; pentru a-ți face 

datoria de om; pentru a ajuta la crearea unei lumi mai bune. 

Noi, educatoarele avem rolul de a forma copiilor gustul pentru activităţi  care să le facă bine 

din punct de vedere sufletesc şi de pe urma cărora să beneficieze şi alţii. Puţini oameni mai ştiu să ofere 

bunătate celor din jur. Pentru a avea o viaţă frumoasă trebuie să porţi în suflet câteva valori: iubirea, 

respectul, credinţa, bunătatea. Fără ele nu există nimic. Un proverb albanez spune:”De la omul bun 

niciodată nu vezi rele”.                                                                                                         

 Dacă fiecare dintre noi am face cât de puţin pentru schimbare, într-adevăr lumea ar fi mai bună, 

există pe lume persoane în situaţii dificile care sunt mult mai optimiste, iubitoare şi mai vesele decât 

noi. Să nu-i respingem pe cei care nu sunt ca noi, dimpotrivă să încercăm să-i  înţelegem şi să învăţăm 

ceva  de la ei, mai ales de la copii.                                                                                                                          

Voluntariatul îţi dă posibilitatea să schimbi vieţile oamenilor, în bine, chiar şi pe a ta. Dacă vrei 

să susţii o cauză şi nu ai bani să donezi , poţi să donezi puţin din timpul tău. Persoanele care se implică 

în voluntariate  tebuie să fie înainte de toate , răbdătoare. Aceasta e o calitate care ar trebui să stea lângă 

altruism, empatie şi implicare în viaţa comunităţii. Acţiunile voluntare pot ajuta foarte multe persoane 

să se realizeze  şi să-şi găsească astfel, un drum. Voluntariatul reprezintă o cale prin care oricine capătă 

experienţă, se poate exprima , se poate implica în problemele comunităţii din care face parte. Ceea ce 

trebiue să ştim este că oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie, oricât de mică, la lumea 

care ne înconjoară.  

Chiar dacă sunt foarte mici , încă de la grupa mică,  copiii din  grădiniţă învaţă în cadrul 

Educaţiei pentru societate  să accepte şi să respecte regulile de convieţuire în grup, să trăiască în relaţiile 

cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, armonie, să înţeleagă binele, 

adevărul şi frumosul din faptele proprii şi a celor din jur.                                                                                                                                              

Intr-o societate în tranzitie, afectată de criză, implicarea societății civile în activități de 

voluntariat în sprijinul persoanelor aflate în dificultate este o necesitate. 

 Implicarea elevilor, studentilor, cadrelor didactice în domenii precum integrarea persoanelor cu 

dizabilități în sociatate, prevenirea abandonului școlar, combaterea exploatării prin muncă, 

îmbunătățirea situației copiilor și sprijinul copiilor cu părinți plecați în străinătate poate conduce la 

ameliorarea efectelor acestor probleme. 

 O comunitate puternică și unită, care își respectă membrii și nevoile acestora și care găsește 

modalități eficiente de răspuns la aceste  nevoi , va putea asigura cu succes protecția și promovarea 

persoanelor aflate în dificultate. 

 

BIBLIOGRAFIE:  

➢ www. Împarte.ro     

➢ www.evoluntar.ro                                            
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ROLUL ACTIVITĂȚII DE VOLUNTARIAT 

                                                                                                            Iuhas Cecilia-Georgeta 

                                                                                              Școala Gimnazială Nr. 3 Chiribiș 

 

               “Voluntar”, pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului am încercat să aflăm care este 

etimologia acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în 

franceză ”volontaire” și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform 

explicațiilor din DEX, – “care acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod 

conștient; (despre acțiuni) care se face de bunăvoie, fără constrângere”. 

           Voluntariatul presupune schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de a cunoaște oameni 

noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia.Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari și în perioada copilăriei, adolescenței și la vârsta maturității sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilitățile, disponibilitatea fiecăruia și voință. Copiii și adulții comunităților 

sunt implicate în proiecte locale, dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra 

evoluției societății.Voluntariatul rămâne o activitate interesantă, atractivă chiar și pentru copii, demnă 

de a fi desfășurată cu copiii și de a fi promovată în societate ca exemplu de bună practică. Alegând să 

desfășori o activitate de voluntariat, demonstrezi că ești un om bun și participi într-un mod real la 

asigurarea unei lumi mai bune. 

           Voluntariatul înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de 

compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale. Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în 

școală. 

 Activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la nivel local, 

până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite . 

        Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării 

profesionale. Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, 

din care derivă respectul, la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și 

socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și 

organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și dinamism. Participând la 

această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru realizarea 

lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea 

ce se întâmplă în jurul nostru. 

        Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest 

context, m-am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un 

centru de educație incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această 

organizație, în ideea de a participa împreună cu elevi voluntari. 

        În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 

 

Bibliografie: 

1.Cerghit, I.& Vlăsceanu, L. (coord.). Curs de pedagogie. Bucureşti: Editura Universităţii 

Bucureşti,    1988. 

2. Creţu, C.Analiza dinamicii şi a dimensiunii calitative a programelor de formare continuă acreditate, 

destinate personalului din învăţământul preuniversitar, 2013, 
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VOLUNTARIATUL – AVANTAJE ȘI DEZAVANTAJE 

 

AMORĂRIȚI  ELENA 

C.S.E.I. SUCEAVA 

 

 În  societatea contemporană,  activitatea de voluntariat are o importanță deosebit de mare, atât 

la nivel  național cât și european. Voluntariatul reprezintă în primul rând  interes manifestat pentru 

probleme ale societății, muncă voluntară însemnând prestarea unei activități fără a urmări vreo 

recompensă materială, financiară. Persoanele care fac voluntariat trebuie să fie altruiste, preocupate de 

ceilalți, entuziaste, care să aibă mereu o atitudine pozitivă, compasiune, disponibilitate de a da o mână 

de ajutor la nevoie. 

 Legea nr. 48/2014 (care reglementează voluntariatul) ne oferă definiții clare pentru termenii: 

voluntariat, voluntar, beneficiarul activității de voluntariat ș.a.  

Potrivit acestei  legi, voluntariatul este definit drept „participarea voluntarului, persoană fizică, 

la activități de interes public, desfășurate în folosul altor persoane sau al societății, organizate de către 

persoane juridice de drept public sau de drept privat, fără remunerație, individual sau în grup”. 

Voluntarul este „orice persoană fizică, fără deosebire de rasă, origine etnică, religie, sex, opinie, 

apartenență politică, care a dobândit capacitate de muncă potrivit legislației în domeniul muncii și 

desfășoară activități de voluntariat”. 

Activitatea de interes public este definită drept „activitatea desfășurată în domenii precum: arta 

și cultura, sportul și recreerea, educația și cercetarea, protecția mediului, sănătatea, asistența socială, 

religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar și/sau filantropic, dezvoltarea comunitară, 

dezvoltarea socială”. 

Beneficiarul activității de voluntariat este “persoana fizică, alta decât soțul/soția și copiii, sau 

persoana juridică în folosul căreia se desfășoară activitatea de voluntariat”. 

Studii diferite arată care sunt  primele cinci motivații care stau în spatele implicării oamenilor 

în activitatea de voluntariat: 

1. valorile morale; 

2. grija pentru comunitate; 

3. creșterea stimei de sine; 

4. înțelegerea celor din jur; 

5. dezvoltare personală  

 Pentru cel care alege să presteze muncă de voluntariat este foarte important să ia în considerare 

următoarele aspecte:  

- motivația pe care o are; 

- domeniul în care dorește să facă voluntariat; 

- abilitățile pe care le are; 

- timpul pe care îl are la dispoziție. 

 Activitatea de voluntariat are o gamă largă de avantaje: 

- îți permite să te conectezi la comunitatea din care faci parte, să cunoști oameni noi; 

- te ajută să exersezi, să-ți dezvolți abilitățile de relaționare; 

- activitatea de voluntariat  poate fi un exemplu pentru familie – membrii familiei  pot învăța empatia, 

cât este de important sprijinul comunității, cât de bine este să ajuți; 

- potrivit psihologilor, voluntariatul poate  reduce stresul,  poate combate depresia,  poate stimula 

mental, poate chiar oferi un sens nou vieții; 

- voluntariatul se dovedește a fi util atât pentru  corp cât și pentru minte: ajută la combaterea efectelor 

stresului, furiei, anxietății; poate aduce o îmbunătățire a stării de bine; 
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- poate avea ca efect creșterea încrederii în sine, a stimei de sine; capeți o viziune pozitivă asupra vieții 

tale în general; a obiectivelor viitoare; 

- te ajută să te concentrezi nu doar asupra ta cât mai ales asupra semenului tău; 

- te ajută să-ți menții sănătatea fizică: studiile de specialitate au demonstrat faptul că cei care fac 

voluntariat au o rată de mortalitate mai mică comparativ cu cei care nu practică această activitate; 

voluntarii mai în vârstă își mențin sănătatea creierului; 

- te poate ajuta în carieră: îți oferă șansa să exersezi abilități utile oricărui job – munca în echipă, 

comunicarea,  rezolvarea de probleme,  planificarea  proiectului, managementul sarcinilor și 

organizarea; 

- oferă oportunități de învățare, de dezvoltare personală; 

- te poate ajuta să capeți experiență într-un domeniu nou; 

- voluntariatul poate fi și distractiv: pentru tineri, poate fi un mod distractiv de a explora interesele și 

pasiunile proprii (tinerii pot transforma chiar și un hobby în voluntariat); 

- te poate stimula să ieși din zona ta de confort pentru a încerca lucruri noi; 

- prin voluntariat poți obține noi abilități, noi aptitudini; 

- oferă ocazia unor provocări noi; 

 În ceea ce privește voluntariatul prestat de elevi, tineri: 

-  voluntariatul le dezvoltă abilitățile sociale, elevilor de liceu le poate facilita intrarea în facultate prin 

dovedirea experienței  lor; studenților  le poate crește șansele de a obține un loc de muncă după 

finalizarea studiilor; 

- starea de bine pe care o aduce voluntariatul poate însemna și auto-împlinire; 

- îi include în alte cercuri decât cercurile vieții lor de zi cu zi; 

- în anumite situații voluntariatul este o oportunitate de a combate discriminarea; 

- le dezvoltă sentimentul utilității; 

- poate fi și experiență emoțională; 

- elevii pot exersa, în anumite contexte, abilități de leadership; 

- își pot demonstra generozitatea; 

- poate fi modalitate plăcută de petrecere a timpului liber; 

- prin implicare și exemplu prsonal pot încuraja cetățenia activă; 

- devin persoane-suport pentru comunitate; 

- promovează sentimentul de solidaritate etc. 

 Dezavantajele activității de voluntariat: 

- în unele cazuri, activitatea de voluntariat poate fi și frustrantă ( dacă obiectivele nu sunt realiste, pentru 

îndeplinirea lor este necesar uneori un efort supraomenesc); 

- poate fi și stresantă uneori; 

- necesită mult timp la dispoziție; 

- este activitate neremunerată. 

 Voluntariatul este o activitate care îți  poate aduce multe satisfacții personale, care te poate ajuta 

chiar să îți schimbi  modul în care vezi  lumea din jur, poate aduce schimbări pozitive în comunitate, 

poate avea un efect pozitiv real, valoros asupra oamenilor, comunităților, societății în general. 

 

Surse Internet: 

1. https://limarom.ro/totul-despre-voluntariat-reglementari-legale-contractul-de-voluntariat-avantaje-

si-dezavantaje/ 

2. https://doc.ro/lifestyle/beneficiile-personale-ale-voluntariatului 

3. https://blogunteer.ro/2021/08/ce-spun-studiile-despre-voluntariat 
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  Vizită la casa de copii „Centrul social comunitar Raza de Soare” Băicoi 

 

       Gimbir Lavinia Valentina 

       Colegiul National Mihai Viteazul Ploiesti 

 

În cadrul programului „Școala Altfel: Să știi mai multe, să fii mai bun!” din anul școlar 2013-

2014, elevii claselor V-VIII aparținând Școlii Gimnaziale Liliești Băicoi, împreună cu cadre didactice 

îndrumătoare din instituție, au susținut o activitate extrașcolară la Centrul social comunitar „Raza de 

Soare” din aceeași localitate.  

Activitatea de tip voluntariat a avut drept obiective următoarele: 

-implicarea elevilor și a cadrelor didactice într-o acțiune umanitară, de voluntariat în cadrul comunității; 

-îmbunătățirea calității vieții copiilor din Centrul social Raza de Soare prin socializarea cu elevii 

voluntari din școală; 

-promovarea valorilor și importanța educației în rândul elevilor, indiferent de mediile din care provin; 

-mărirea gradului de incluziune socială a copiilor din centru prin facilitarea accesului la servicii socio-

educative oferite de elevii și profesorii școlii Liliești; 

-formarea deprinderilor si abilităților de a lucra în echipă pentru realizarea sarcinilor propuse în timpul 

activității; 

 Descrierea activității: 

 Elevii din școală (cei mai inimoși din clasele gimnaziale) au dorit să își petreacă o parte din 

timpul lor liber și să socializeze cu copiii de la Centrul Social Raza de Soare. Înainte de vizita propriu-

zisă a elevilor voluntari, cadrele didactice implicate au realizat formalitățile necesare unei astfel de 

vizite prin contactarea Doamnei Director a centrului, iar copii generoși ai școlii au strâns rechizite, 

reviste, cărți cu povești, jucării, haine, Cd-uri cu povești, desene animate cu intenția de a le dărui copiilor 

din centru.  

 În ziua vizitei, toți elevii voluntari s-au strâns în fața școlii, au urcat materialele în microbuz și 

au plecat cu doamnele profesoare către centru. Ajunși la destinație, musafirii au întâlnit copiii care 

locuiesc acolo, au vizitat camerele de studiu și recreere și au împărțit darurile aduse pe criteriul vârstei 

și intereselor. După aceea, toți cei prezenți s-au organizat în 3 grupuri/ateliere de lucru: origami, 

felicitări și decorațiuni/desene de Paște, poezii și creații literare de Paște. Fiecare profesor coordonator 

a împărțit materiale copiilor (coli, carioci, creioane colorate, modele de origami, felicitări) și a 

supravegheat munca în echipă desfășurată de aceștia. Elevii s-au implicat activ în atelierele desfășurate 

și și-au valorificat potențialul creativ atât în realizarea de felicitări/desene, cât și în scrierea de poezii 

scurte sau compuneri cu tematica Pascala.  

 La sfârșitul activității, toți copiii au contribuit la realizarea unei mici expoziții de origami, 

felicitări de Paște, au făcut fotografii și au fost recompensați pentru buna implicare cu dulciuri și suc în 

timp ce schimbau impresii și aprecieri referitoare la activitatea întreprinsa.  

 Impactul asupra copiilor din centru a fost maxim, elevii s-au arătat entuziasmați, au fost capabili 

să formuleze singuri argumente pentru importanța acțiunilor umanitare în comunitate și s-au dezvoltat 

relațiile de comunicare între aceștia și cadrele didactice participante. Mai mult, doamna Director a 

Centrului Raza de Soare s-a arătat impresionată de buna colaborare a tuturor celor implicați și a subliniat 

necesitatea desfășurării unor activități de acest gen mai des, în viitor.  
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ÎN DEZVOLTAREA PERSONALITĂȚII COPIILOR 

 

Prof. Crețu Daniela-Mariana 

Școala Gimnazială „Mihai Viteazul” Nr. 34 Galați 

 

     Un simbol recunoscut al compasiunii umane, Maica Tereza, spunea: „Ceea ce contează nu e 

magnitudinea gesturilor noastre, ci cantitatea de dragoste cu care le-am făcut. Nu aşteptaţi lideri! Faceţi 

ce e de făcut singuri, fiecare în parte. De fiecare dată când zâmbeşti cuiva, faciun gest de dragoste, un 

dar către acea persoană, un lucru frumos. Dacă Îl vezi pe Dumnezeu înoameni, atunci există iubire 

pentru ei şi de aici apare pacea”. 

     Voluntariatul este o activitate ce dezvoltă armonios personalitatea unui copil. Astfel, învață să fie 

bun fără a aștepta vreo recompensă materială. Copilul implicat în activități de voluntariat beneficiază 

de șansa descoperirii propriilor abilități și dobândirea altora, beneficiile calității de a fi voluntar fiind 

numeroase. 

     Din fericire, ideea de voluntariat prinde contur în țara noastră, începând de la nivel local, până la 

nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite. Așadar, această mișcare se desfășoară într-

un cadru legal și este susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în 

România, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. Copiii sunt implicați în 

proiecte locale ce presupun voluntariatul dar și naționale sau internaționale, cu un impact major asupra 

evoluției societății. 

     Prin voluntariatul de promovare a valorilor şi tradiţiilor culturale româneşti, copilul va înţelege care-

i sunt rădăcinile şi devine conştient şi mândru de identitatea sa culturală, încrederea în forţele proprii 

creşte, iar societatea va câştiga un individ ce se va raporta la adevăratele valori care ne definesc. 

     Solidaritatea ar trebui să fie constantă în viața omului. Astfel, acțiunile voluntare de sprijinire a 

persoanelor a căror condiţie socială este defavorabilă, trezesc în copil dorinţa de a fi solidar, de a face 

bine şi de a-şi oferi ajutorul, manifestând compasiune faţă de cei aflaţi în neputinţă.  Milioane de oameni 

au nevoie de ajutor într-un fel sau altul, putem face schimb de cunoștințe, idei, servicii, oportunități de 

a cunoaște oameni noi și de a lega tot felul de relații cu aceștia. 

     Viitorul și evoluția unei societăți sunt strâns legate de educația pe care le-o oferim copiilor. Este 

esențial să le cultivăm interesul și plăcerea pentru activitățile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Copiii 

obișnuiți să ofere de la o vârstă fragedă , fără a aștepta ceva în schimb, vor cunoaște satisfacția pe care 

un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulțumesc face mai mult decât orice altă răsplată posibilă. 

     Prin voluntariat copilul învaţă să fie responsabil de faptele sale, deoarece ştie că alţi oameni depind 

de munca lui şi, de aceea, se va strădui să-şi facă treaba cât mai bine. Responsabilitatea este o calitate 

pe care o dobândeşte prin felul în care decide să acţioneze şi să reacţioneze, indiferent de circumstanţele 

în care se găseşte. 

     Copilul își dezvoltă abilitatea de a lucra în echipă. Devine înţelegător faţă de problemele celorlalţi şi 

încercă să le rezolve. În acest mod, dezvoltă şi calitatea de a fi empatic, pentru că va încerca să ia locul 

celui aflat în dificultate şi să găsească cea mai bună cale de a-l ajuta să depăşească momentul. 

     Voluntariatul rămâne o activitate inedită, atractivă pentru copii, demnă de a fi desfășurată cu copiii 

și de a fi promovată în societate drept exemplu de bună practică. 

     Alegând să desfășori o activitate de voluntariat, poți demonstra că ești un om bun și participi într-un 

mod real la asigurarea unei lumi mai bune. 
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TRADIŢIE ŞI INOVAŢIE ÎN DEMERSUL DIDACTIC 

 

IFTIMIE MARIA  

LICEUL TEORETIC „MIHAI EMINESCU”-BÂRLAD,JUD.VASLUI 

  

 Obiectivele şi conţinutul oricărei munci şi cu deosebire ale celei de grup pretind condiţii 

organizatorice adecvate deoarece există o interacţiune între conţinutul muncii şi forma ei de 

desfăşurare. 

 Procesul didactic este condiţionat de obiectivele şi de conţinutul educaţiei , precum şi de 

concepţia pedagogică dominantă , acestea influenţând esenţa activităţii, formele şi gradul în care 

elevii desfăşoară activitatea de învăţare , caracterul relaţiilor profesor-elevi , nivelul de colaborare şi 

cooperare între elevi. 

 Strategia procesului de învăţământ este echivalentă cu operaţia de proiectare , organizare şi 

realizare a unei înlănţuiri de situaţii de predare-învăţare prin parcurgerea cărora elevul asimilează 

conţinutul , sistematizat în diferite obiecte de studiu , îşi formează sistemul de abilităţi prevăzute de 

programele şcolare. 

 Modelul simplificat al componentelor acţiunii eficiente , precum şi a raporturilor dintre ele ; 

între componente aflându-se formele de organizare , metodele , mijloacele care concură la stabilirea 

strategiei adecvate , cum  ar fi: 

  -obiectivele educaţionale 

 -conţinutul de idei vehiculat 

-strategia didactică adoptată  

-cunoaşterea şi evaluarea randamentului. 

 Formele de organizare şi desfăşurare a activităţii profesorului şi elevilor , precum şi tipurile 

de colaborare a celor doi factori s-au constituit şi validat în timp .A fost o vreme când grupul de elevi 

era eterogen din punct de vedere al nivelului de pregătire şi a posibilităţilor intelectuale cât şi din 

punctul de vedere al vârstei biologice. 

 I.A.  Comenius a ajuns la ideea asocierii conceptului de „lecţie” şcolară celui de „clasă” de 

elevi, întrezărind necesitatea legării lecţiei de activitatea comună a întregii clase / grup de elevi în 

locul celei tipic individuale practicată multe secole până atunci. 

 Adăugând la această relaţie şi legăturile care se stabilesc între conţinutul , structura şi 

planificarea activităţii , timpul destinat –necesar înfăptuirii ei , I.A.Comenius a fundamentat sistemul 

de organizare pe clase şi lecţii. Evoluţia acestui sistem până în zilele noastre , din punct de vedere al 

grupului clasei de elevi şi al mediului ambiental în care s-a realizat instrucţia , a fost permanentă. 

Modul de lucru pe clase şi lecţii continuă să fie dominant şi în prezent , înregistrându-se modificări 

menite să asigure concordanţa necesară conţinutului stocat în manualele şcolare şi în celelalte surse 

pentru elevi. 

 În a doua jumătate a secolului 19 şi în prima jumătate a secolului 20 au fost elaborate teorii şi 

au fost făcute experienţe cu privire la noi forme de organizare a muncii didactico-educative. Dintre 

acestea amintim: sistemul monitorial , metoda centrelor de interes , sistemul proiectelor , metoda 

muncii pe grupe etc. Astfel de încercări nu au depăşit faza de experiment , dar rămân valoroase prin 

strădaniile de a activiza elevul , de a-l situa pe poziţii de participare independentă. 

 Modernizarea şi  îmbogăţirea formelor de organizare a procesului didactic fac obiectul 

diverselor încercări şi în prezent . Dintre acestea mai cunoscute sunt: predarea pe echipe de profesori 

(team-teaching) , instruirea pe grupe/ clase de nivel , metoda sistemică , organizarea tripartită a 

orarului. 

În mod tradiţional prin proiectare se înţelege împărţirea timpului , eşalonarea materiei sub forma 

planului calendaristic , sistemul de lecţii , planul tematic , planul de lecţie etc.  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1316  

 

 Conceptul actului de proiectare este mai pretenţios ; în limba engleză  

s-a acreditat termenul de design  instrucţional , prin care se înţelege actul de a anticipa , a prefigura 

demersul didactic în termeni care sa îl facă traductibil în practică. 

 Conceptul de proiectare s-a impus în urma unor preocupări iniţial distincte , cum ar fi: 

 -dirijarea instruirii şi educaţiei prin obiective 

 -elaborarea planului calendaristic , a planului tematic , a planului de lecţie din didactica 

tradiţională 

 -realizarea unei instruiri asistate de mijloace tehnice 

 -organizarea şi desfăşurarea instruirii pe baza cuceririlor recente în teoria învăţării. 

 Stabilirea obiectivelor instructiv-educative şi a finalităţii lecţiei constă în fixarea scopurilor 

concrete ce urmează a fi realizate în fiecare secvenţă a procesului didactic. 

 Criteriile de evaluare , de acceptare a rezultatelor învăţării indica profesorului cât de 

dezvoltate trebuie să fie achiziţiile învăţării , pentru a decide asupra realizării sau nerealizării 

obiectivelor propuse. 

 Conţinutul lecţiei urmează să fie prelucrat şi sistematizat în aşa fel încât elevul să îl poată 

asimila , dar să îl şi oblige la efort intelectual sau fizic. 

 Paşii semnificativi care urmează să fie incluşi în structura lecţiilor sunt: 

 -trezirea interesului , sensibilizarea pentru activitate 

 -comunicarea obiectivelor urmărite 

 -realizarea elementelor învăţate anterior 

 -prezentarea materialului faptic 

 -generalizarea , formarea noţiunilor şi operaţiilor 

 -fixarea şi stabilizarea performanţelor 

 -aplicarea în practică 

 -realizarea feedbackului. 

 A preda înseamnă a prezenta exemple , evenimente , modele , a propune elevilor o activitate 

cu materialul concret şi verbal oferit , a-i ajuta să observe , să analizeze , să compare , să aplice , să 

mediteze asupra celor efectuate ; a extrage esenţialul şi a-l fixa în noţiuni , judecăţi , raţionamente. 

 Literatura de specialitate foloseşte mai mulţi termeni pentru a dezvălui mai bine ceea ce se 

urmăreşte prin fiecare secvenţă a demersului didactic. Se foloseşte termenul obiectiv comportamental 

(Bloom) prin care se încearcă a se surprinde formele de comportament pe care elevii ar trebui să le 

dovedească la finele unor secvenţe de instruire şi predare. 

 Nici unul din termeni nu dezvăluie într-o manieră mulţumitoare ceea ce se urmăreşte prin 

acţiunile binomului educaţional profesor-elev sau numai de elev pe cont propriu. Mulţi autori recurg 

la termenul obiectiv operaţional , adică , obiectiv definit concret , care vizează comportamente 

observabile şi măsurabile ce permit realizarea strategiilor instruirii şi oferă achiziţii concrete ce vor 

trebui evaluate , pe de altă parte. 

 Indicatorii utilizaţi pentru evaluarea reuşitei sunt mai mulţi şi privesc conţinutul predat , alţii 

vizează clasa , elevii. 

 Şansa de a obţine informaţii suficiente despre mersul lecţiei sunt mai mari la colectivităţile cu 

efective reduse de elevi şi la cele mai omogene , ca nivel de pregătire , deoarece la acestea dispersia 

ritmului de asimilare a conţinutului prezintă valori mai mici. 

 Feedbackul este o mărime , bloc funcţional integrat în procesul de reglare a oricărei activităţi , 

inclusiv a celei didactice şi aflat în strânsă relaţie cu procesul de control. Ordinea momentelor nu este 

întâmplătoare , ea reface în mare parte drumul parcurs în procesul de însuşire a cunoştinţelor , proces 

care se caracterizează prin diversitate , variabilitate , neunivocitate. 
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 În didactică sunt vehiculaţi termenii :tehnici didactice , tehnici de instruire , metodologia şi 

tehnologia învăţământului etc. ceea ce într-o primă aproximaţie ar desemna modalităţi de lucru mai 

mult sau mai puţin complexe. 

 Tehnicile didactice sunt ansamblul de metode , procedee , mijloace folosite în scopul 

realizării obiectivelor instructive şi educative. Toate aceste tehnici sunt componente ale stilului de 

muncă al profesorului şi al elevului , asigurând o notă specifică activităţilor acestora. 

 Noţiunea de tehnologie didactică realizează apropierea necesară între conţinut, metode şi 

forme de organizare , relevând caracterul sistemic al componentelor acţiunii didactice. 

 Tehnologia didactică reprezintă o parte din mijloacele de instruire cum ar fi: aparatele de 

proiecţie , filmele , instruirea programată şi calculatoarele , elemente de harware şi software. 

 Tehnologia educaţională înseamnă un mod sistemic de proiectare , realizare şi evaluare a 

întregului proces de învăţare şi predare , în termenii unor obiective specifice , bazate pe cercetare ăn 

învăţământ şi comunicare umană , pentru a realiza o instruie eficientă. 

 Prin metodologie didactică se înţelege sistemul metodelor utilizate în procesul de instruire , 

metode bazate pe o concepţie unitară despre actul predării şi învăţării , pe principii şi legi care stau la 

baza acesteia. Datorită legăturii strânse dintre metodele de cercetare şi cele frecvent utilizate în 

pedagogie , metodologia didactică modernă presupune folosirea mai multor metode şi procedee , 

procedee ce sunt subordonate metodei şi sunt îmbinate în moduri diverse :proiecte de cercetare şi 

descoperire , expunerea sistematică şi continuă , modelarea, lectura dirijată , problematizarea , munca 

în grup , dezbaterea , simularea , studiul individual etc. 

 Din punct de vedere istoric , prima concepţie psihologică despre învăţare este teoria 

asociaţionistă-model al învăţării axat pe dirijarea procesului de acumulare şi prelucrare a experienţei 

senzoriale. În aceeaşi perioadă au ieşit la iveală şi limitele modelului asociativ. Este vorba de sfârşitul 

secolului 19 , când s-au afirmat teoriile învăţării bazate pe reflexul condiţionat-un model al instruirii 

ce are la bază stimularea cognitivă prin orientarea şi organizarea activităţii practice. 

 Cele două concepţii au contribuit la fundamentarea unor metode de instruire , ca povestirea şi 

explicaţia , care asigură percepţia informaţiei , exerciţiul care duce la consolidarea legăturilor 

corespunzătoare şi la folosirea lor , apoi verificarea şi aprecierea , menite să clarifice rezultatele 

învăţării şi să regleze desfăşurarea acesteia. 

 Modernizarea metodelor de învăţământ este determinată nu doar de mutaţiile ce au loc în 

zilele noastre şi care influenţează învăţământul , creşterea rolului ştiinţei , ritmul accelerat al 

schimbărilor , cererea crescândă de educaţie , cât şi faptul că metodele existente până acum în 

arsenalul didactic nu ţineau seama de complexitatea procesului educativ şi nu au asimilat date 

importante ale cercetării de psihopedagogie aplicată , de psihologie genetică. 

 Orientarea activităţii de perfecţionare a metodelor urmează să se facă accentuând caracterul 

euristic , de activism şi de creativitate. Între principalele direcţii de modernizare a metodologiei 

didactice , se înscrie reevaluarea metodelor tradiţionale. Este vorba de transformarea unui grup de 

metode , considerate multă vreme doar mijloace de transmitere a cunoştinţelor într-o modalitate 

eficientă de organizare şi îndrumare a activităţii cognitive , de activizare a elevilor. 

 Practica şcolară atestă că nici o metodă nu poate fi utilizată ca o „reţetă „ şi izolat  ci ca un 

sistem de procedee , acţiuni , în funcţie de o seamă de factori. 

Calitatea poate deveni realitatea muncii dacă este asigurată prin politici coerente, strategii 

flexibile, centrate pe obiective clare şi resurse adecvate. 

În acest sens, subliniez câteva priorităţi: 

- promovarea descentralizării învăţământului preuniversitar; 

- optimizarea finanţării învăţământului; 

- continuarea perfecţionării personalului din învăţământ; 

- informatizarea şcolilor din mediul rural; 
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- impulsionarea educaţiei permanente; 

- implicarea întregului personal în strategia schimbării; 

- adoptarea unor strategii de durată; 

- favorizarea muncii în echipă şi a cooperării; 

- punerea în operă a unor acţiuni progresive. 

Este important de subliniat că măsurile de reformat trebuie să vizeze capacitatea instituţională, 

eficacitatea educaţională cât şi managementul calităţii. Aceste măsuri trebuie să fie înţelese, utilizate şi 

chiar acceptate în mod unitar. 

În concluzie se impun anumite precizări: 

• calitatea poate deveni realitate doar atunci când se asigură efectiv prin politici coerente, 

pe strategii flexibile centrate pe obiective clare şi resurse adecvate; 

• asigurarea calităţii reprezintă o schimbare culturală, o responsabilitate asumată, o 

preocupare sistematică pentru îmbinătăţirea rezultatelor; 

• se impune concentrarea pe soluţii; 

• îmbunătăţirea de durată este preferabilă unei orientări pe termen scurt. 

Realizare culturii calităţii presupune timp, iar apariţia unor disfuncţii sau incoerenţe este 

normală. 

A imagina noi oportunităţi, a încerca să ne considerăm parte în algoritmul schimbării rămâne o 

prioritate. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOGRAFIE 

 

Miron Ionescu , Vasile Chiş -Strategii de predare şi învăţare ,Ed. Ştiinţifică 1992 

Nicola Ioan –Teoria educaţiei şi noţiuni de cercetare pedagogică ,E.D.P. 1993 

Neculau Adrian –Psihologie socială ,Universitatea „Al. I. Cuza” Iaşi 1985 

Thomas Jean –Marile probleme ale educaţiei în lume ,E.D.P. 1977. 

Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei – Managementul şi cultura calităţii la nivelul unităţii şcolare, 

Bucureşti, 2005; 

Olaru, A., - Managementul schimbării, Editura Evrika, Brăila, 2001; 

Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Asigurarea calităţii în educaţie, Editura şcolara gălăţeană, Galaţi, 

2005; 

Iosifescu, Serban – Calitatea educaţiei/ concept principii, metodologii, Editura Educaţia 2004, 

Bucureşti, 2008. 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1319  

BUNE PRACTICI ÎN PREVENIREA DISCRIMINĂRII  ŞCOLARE 

Elena Cristina Marian 

Colegiul Național ”Mihai Eminescu” Oradea 

 

1. Context legislativ 

Actuala lege a educației din România, Legea educației naționale nr. 1/2011, conține prevederi 

riguroase referitoare la fenomenul discriminării școlare, precum: ”statul asigură cetățenilor României 

drepturi egale de acces la toate nivelurile și formele de învățământ preuniversitar și superior, precum și 

la învățarea pe tot parcursul vieții, fără nicio formă de discrimnare” (art. 2, alin. 4). La această prevedere 

se adaugă și principiul echității, avut în vedere de aceeași Lege a educației naționale, principiu în ”baza 

căruia accesul la învățare se realizează fără discriminare” (art. 3, alin a.) Din această perspectivă 

legislativă, am considerat că pot fi utile câteva elemente de bune practici referitoare la modalitatea în 

care poate fi prevenită ideea de discriminare în clasa de elevi. Aceste modalități de lucru au fost 

desprinse în urma unei analize de impact în cadrul unor unități de învățământ din județul Bihor, 

considerate relevante în cadrul analizei conceptului de discriminare școlară.  

 

2. Asigurarea echităţii şi egalităţii de şanse în educaţie 

În vederea asigurării echității și egalității de șanse în educație, politicile unităţilor de învăţământ 

privind interzicerea segregării şi asigurarea drepturilor elevilor la educaţie este necesar a fi corect 

configurate, în contextul demografic etnic existent în comunitățile locale în care școlile sunt integrate.  

Din punct de vedere al transparenței decizionale în configurarea unor criterii elaborate la nivelul 

unei unităţi de învăţământ pentru repartizarea elevilor în clasele de debut, aceste criterii au fost propuse, 

analizate și aprobate în cadrul Consiliului de administrație și nu au un caracter discriminatoriu. Criteriile 

propuse au asigurat  omogenizarea claselor din punct de vedere al performanţei şcolare, cât şi din punct 

de vedere al provenienţei rezidenţiale a elevilor. În situațiile în care în cadrul unor unități de învățământ 

au existat deopotrivă secții ale minorităților naționale, precum și alternative educaționale (Step by Step), 

repartizarea elevilor în clasele de debut s-a realizat la începutul anului școlar, în funcție de cererile scrise 

ale părinților. Însă, în majoritatea școlilor din mediul rural există, în general, constituită câte o singură 

clasă  pe nivel de învățământ, iar elevii frecventează şcoala, respectiv unitatea şcolară – structură, în 

funcţie de comunitatea în cadrul căreia locuiesc. În situația în care în cadrul școlilor de masă există 

înscriși și elevi cu cerințe educaționale speciale, aceștia sunt repartizați nediscriminatoriu în clase, 

beneficiind totodată de planuri educaționale de intervenție personalizată. Principalul aspect negative, 

specific acestei situații, se referă la faptul că, în prezent, există personal didactic insuficient destinat 

activităților de învățare pentru elevii cu cerințe educaționale speciale, înscriși în învățământul de masă. 

Un element foarte important în prevenirea discriminării școlare se referă la necesitatea imperativă 

ca toți elevii să fie implicaţi în toate activităţile educative desfăşurate în şcoală, indiferent de mediul de 

proveniență, etnie, nivel socio-economic al părinților acestora. 

Totodată,  este necesară o atitudine de deschidere a factorilor decidenți spre asigurarea diversității 

sociale, etnice și culturale în structurile de conducere: în cadrul unităților de învățământ din județul 

Bihor, analizate în studiul de față,  există directori, respectiv directori adjuncți de etnie maghiară, 

slovacă, rromă la conducerea unităților de învățământ cu specific minoritar, respectiv în școlile în care 

sunt constituite clase ale minorităților naționale. De asemenea, configurația multietnică a  unor unități 

de învățământ se reflectă și în panelul membrilor din Consiliul de administrație, Consiliul reprezentativ 

al părinților, precum și la nivelul comisiilor constituite în școală. Cu toate acestea, există și situații în 

mediul școlar rural în care diversitatea socială, etnică, culturală în structurile de conducere este dificil 

de asigurat, deoarece nu există persoane - resursă care să facă parte din toate aceste structuri. Se adaugă 

și faptul că în unele unități de învățământ din mediul rural există încă disfuncţii la delegarea de sarcini 
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de către director, acesta asumându-şi elaborarea documentelor importante din şcoală, fără a munci în 

echipă, chiar dacă acestea sunt constituite. Este necesară conştientizarea de către manageri a importanţei 

consultărilor în cadrul unor echipe de lucru, deoarece ,prin această modalitate, se pot elabora documente 

reglatoare, cu o reală valoare practică în conducerea, monitorizarea şi evaluarea activităţii din 

organizaţia şcolară, dar şi pentru gestionarea unor situaţii de criză educaţională sau de tensiune în 

unitatea de învăţământ, ori în relaţia acesteia cu terţi. 

Multe dintre politicile educaționale destinate prevenirii discriminării școlare se regăsesc în 

activitățile desfășurate cu elevii, ca rezultat al unor parteneriate cu organizații neguvernamentale 

implicate în dezvoltarea comunității locale, precum și autorități centrale, județene, locale cu profil 

specific domeniului desegregării școlare și incluziunii educaționale. Am ales doar câteva exemple, 

organizații și instituții a căror activitate are un grad ridicat de acoperire națională: Fundaţia People to 

People, Agenția Națională împotriva Traficului de Persoane, Inspectoratul Județean de Poliție - 

Compartimentul de Analiză și Prevenire a Criminalității, Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere 

Antidrog, Centrul Național de Cultură a Rromilor - Rromano Kher, Organizația ”Salvați Copiii” 

România. 

 

3. Percepția managerială educațională față de discriminarea școlară 

Cu scopul de a identifica percepția managerială educațională față de discriminarea școlară, a fost 

realizată o interpelare a echipelor manageriale din școli, prin intermediul unui chestionar, ca instrument 

de lucru. Chestionarul a fost aplicat pe un eşantion exhaustiv: 176 unităţi de învăţământ preuniversitar 

de stat şi 25 unităţi de învăţământ preuniversitar particular din judeţul Bihor şi a vizat următoarele 

dimensiuni: cunoaşterea şi aplicarea legislaţiei care asigură în şcoli un cadru formal optim pentru 

promovarea drepturilor copiilor, a egalităţii şi echităţii în educaţie, precum și identificarea unor măsuri 

de prevenţie şi intervenţie care să permită configurarea unui mediu şcolar incluziv şi tolerant. 

Analiza răspunsurilor oferită la acest chestionar, permite relevarea unor aspecte, din care 

prezentăm sintetic, în cele ce urmează, o serie de rezultate. 

Directorii şi directorii adjuncţi cunosc legislaţia invocată, considerând foarte importantă utilitatea 

Regulamentului-cadru de funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, percepţie susţinută de 

caracterul pragmatic al acestui document reglator. 

O analiză a utilităţii regulamentelor interne din unităţile de învăţământ arată rolul acestora în 

asigurarea condiţiilor optime a activităţii organizaţiei şcolare, în procesul de dezvoltare organizaţională, 

în gestionarea situaţiilor de criză educaţională sau organizaţională. Este apreciat caracterul pragmatic şi 

obligatoriu, prin care se asigură un fond de cerinţe unitare, care transcede elementele de specificitate 

ale fiecărei unităţi de învăţământ. Există o mare disponibilitate a managerilor de a propune sau dezvolta 

activităţi parteneriale cu diverşi actori educaţionali, în vederea îmbunătățirii unui mediu educaţional 

care asigură respectarea condiţiilor de egalitate, echitate şi de prevenire a  discriminării şcolare. 

Calitatea infrastructurii unităţilor de învăţământ este apreciată de manageri ca fiind bună, iar 

măsurile concrete de îmbunătăţire a acesteia, fiind centrate pe  amenajarea şi dotarea sălilor 

multifuncţionale, construirea sălilor de sport, adaptarea spaţiilor în vederea şcolarizării elevilor cu 

dizabilităţi, asigurarea spaţiilor şi condiţiilor necesare pentru implementarea programului de ”Masă 

caldă în școli”.  

Se apreciază ca fiind foarte utile documentele cu caracter reglator elaborate în şcoală, pentru 

prevenirea discriminării şcolare pe criteriul etnic, al copiilor cu CES, criteriul socio-economic, 

performanţele elevilor, criteriul rezidenţei. Tot în acelaşi registru, managerii au în vedere următoarele 

aspecte: diversificarea registrului partenerial, al activităţilor educative, respectarea fermă a legislaţiei, 

asigurarea calităţii relaţionării actorilor educaţionali, precum și asigurarea infrastructurii de calitate, atât 

de necesară în școala românească . 
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BULLYING – UL IN  ȘCOLI - DESPRE  AGRESOR, VICTIMA ȘI  MARTOR 

                                                                                              Prof.înv.primar Talagai Filiz Liliana 

 

Bullying-ul este definit ca fiind un comportament ostil, de excludere, de luare în derâdere a cuiva, de 

umilire. Pentru a fi considerat  bullying, comportamentul trebuie să fie repetitiv, agresiv și să fie orientat 

către un copil care este mai mic, mai slab sau care are probleme de sănătate. 

Bullying-ul înglobează o serie de comportamente agresive prin intermediul cărora un copil încearcă să 

obţină unele beneficii: apreciere, atenţie din partea celorlalţi colegi sau chiar bunuri materiale. 

Cauzele apariției bullying-ului 

Din păcate, problemele apar în familie. Mai ales când părinții nu își cenzurează atitudinea și cuvintele 

agresive pe care le folosesc în familie față de ceilalți membri și mai ales față de copil. Involuntar, copilul 

copiază părinții și se comportă în societate așa cum vede în propria familie. 

Copilul care beneficiază de atenţie, dragoste, înţelegere este respectat și va oferi la rândul lui iubire, 

sprijin va şti să aprecieze, să primească suport şi afecţiune. 

Profilul psihologic al agresorului 

Un copil care trăieşte într-un mediu ostil, nesigur, care este agresat fizic şi verbal, emoţional va face 

acelaşi lucru la rândul lui. Nu-și dă seama cât de dureroasă poate să fie postura în care sunt puse 

„victimele lui”. El provine din familii dezorganizate în care se țipă, se folosește agresiunea fizică și 

psihică, se distrug bunuri în crizele de furie, iar comportamentul urât este un un lucru obișnuit. 

Copilul care manifestă un comportament repetat îndreptat spre rănirea fizică sau mentală a unui alt 

copil,  care încearcă să-i domine pe ceilalți copii din grupă este un potențial agresor. 

Ținând cont de particularitățile de vârstă, copiii agresori pot ajunge să se autosaboteze în relațiile cu cei 

din grupă, nu înțeleg de ce nu sunt acceptați și ajung în final să devină victime ale bullying-ului, fiind 

etichetați. Deși încearcă să scape de pedeapsă, li se confirmă că sunt neputicioși în momentul în care 

sunt pedepsiți  

Profilul psihologic al  celui agresat 

Copilul care este etichetat, tachinat, batjocorit de către colegi, care este strigat într-un anume fel, 

îmbrâncit este un copil agresat. Primii afectați sunt, în general, copiii timizi, care se supără foarte repede, 

incapabili de a se apăra singuri, care nu reuşesc să opună rezistenţă.    

Formele de manifestare ale bullying-ului 

• bullying fizic - sunt luate în derâdere caracteristici legate de înălțime, greutate, culoarea părului 

etc.; 

• bullying verbal (etichetarea, minciuna, satirizarea etc); 

• social (dizabilitate, etnie, tip de familie etc.). 
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Cum îl depistăm? 

Părintele sesizează la propriul copil o stare de oboseală, de anxietate, copilul evită anumite situații (de 

a merge la teatru, în excursie, de a participa la festivitate) până la refuzul de a merge la grădiniță. Devine 

un interiorizat, chiar are tendința de a deveni furios. 

Stresul, anxietatea și chiar fobia socială pot să apară ca efecte negative în astfel de situații. 

Ce putem face? 

Dacă ai suspiciunea că prichindelul tău este o victimă a bullying-ului sau, din contră, un agresor iată 

cum  îl poţi ajuta. În primul rând, să crezi ceea ce-ți spune educatoarea despre comportamentul copilului 

tău, să nu o consideri lipsită de obiectivism atunci când îți relatează despre comportamentul lui din 

timpul zilei. 

Atenție! Cea mai eficientă metodă de a eliminare a bullying-ului la grădiniță este autoeducarea 

părinților!   

„Nu judeca pe nimeni, până nu vei fi mers de două ori,  până la luna și înapoi, în pantofii săi." - 

Proverb indian 

Recomandări și soluții de combatere: 

Dacă ai un copil care agreseză: 

• acordă  importanţă motivelor pentru care copilul recurge la acest fenomen; 

• oferă-i un mediu sigur și prietenos acasă; 

• îmbunătățelte relațiile cu adulții, fără agresare fizică și verbală; 

• încurajează comportamentele pozitive; 

• acordă-i atenție și inițiază jocuri la care să participe toți membrii familiei; 

• încurajează-I  să-și exprime sentimentele și frustrările; 

• împreună cu educatoarea. găsește soluții pentru rezolvarea unor probleme care se ivesc în 

relațiile cu ceilalți copii din grupă. 

Dacă ai un copil care este agresat: 

• învață-l să ignore comportamentul de agresare: ”Nu-i răspunde și pleacă de lângă el/ea”; 

• învață-l să solicite sprijin din partea unui adult : ”Spune-i doamne educatoare sau profesoarei 

și roag-o să te ajute”; 

• explică-i că nu trebuie să copieze comportamentul agresorului sau să arate că-i este teamă: ”Tu, 

copil isteț cum te știu, vei zâmbi, te vei comporta civilizat, vei vorbi calm și îi vei spune că te vei juca 

cu el atunci când se va comporta frumos”; 

• spune-i să nu ceară ajutorul celorlalți colegi ca să-și facă dreptate: ”Îți vei chema prietenii și le 

vei spune: Haideți să ne jucăm împreună,  Ionel va veni să se joace cu noi atunci când va fi calm!”; 

• inițiază jocuri în care copilul învață ce să spună în situaţia respectivă și să se comporte diferit. 
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Atenție! Este important ca părinte, indiferent în ce situație m-aș afla, părinte de copil agresat sau agresor, 

să acționez imediat, să ofer credibilitate copilului agresat și să acționez pentru a stopa sau 

diminua  puterea de agresiune a celui care agresează! 

 

Ce pași trebuie să urmezi când copilul tău este agresat la grădiniță de un alt coleg? 

1. Semnalează problema educatoarei și insistă să ancheteze cazul și să ia măsuri. 

2. Deschide problema ca temă de dezbatere în cadrul ședințelor cu părinții (cauze, efecte, prevenție). 

3. Cere ajutorul consilierului școlar din unitatea de învățământ pe care o frecventează copilul tău. În 

cazul în care grădinița nu are un astfel de consilier, solicită ajutorul directorului unității.  

De reținut! Orice sesizare pe care o faci trebuie înregistrată. Verifică numărul de înregistrare! Potrivit 

legii, directorul unității trebui să răspundă solicitării în 30 de zile, timp în care demarează ancheta și ia 

și măsurile care se impun în urma investigațiilor.  

5. Numai în cazul în care observi că fenomenul se repetă în ciuda măsurile luate la nivelul unității 

sesizezi Inspectoratul școlar. 

Bullying-ul începe la grădiniță. Pentru a nu degenera la școală, părinții ar trebui să cunoască mai multe 

detalii despre acest fenomen și, mai ales, să ia din timp măsuri!  

MANAGEMENTUL TIMPULUI DE STUDIU 

 Este deprinderea de a utiliza efficient momentele dedicate invatarii si anume: 

a. Alegerea momentelor de studiu se face in concordanta cu perioadele de eficienta maxima ale 

unei persoane :  

• Dimineata intre 8-12 

• Dupa- amiaza 16-18 

Exista si exceptii, existand personae care relateaza ca invata bine la ora pranzului sau noaptea.  

b. Utilizarea eficienta a timpului acordat studiului  

• Se incepe cu subiecte sau materii mai usoare, dupa care se trece la cele mai dificile si se 

pastreaza pentru final ceva placut 

• Se evita planificarea unor sesiuni de invatare de tip marathon 

• Se allege un loc propice pentru studio, cu cat mai putini distractori (zgomot, TV, telefon) 

• Se allege o pozitie care sa ne mentina treji, active 

• Se stabileste un program de studiu pe care il comunicam si altora sau il afisam  

• Invatam sa spunem NU anumitor tentatii 

• Ne monitorizam modul de utilizare a timpului (punem intrebari legate de eficienta utilizarii 

timpului) 

c. Evitarea amanarii sarcinilor de lucru (evitarea procrastinarii) prin stabilirea planurilor de studiu si 

respectarea acestora. Un plan de studio cuprinde: 

• Obiectivul lunar, saptamanal si obiectivele zilnice. Obiectivele de studiu orienteaza efortul si dau 

sens invatarii. Pentru ca acestea sa aiba un effect motivational, ele trebuie sa fie: 

o Specifice – sa stabileasca foarte clar starea finala la care aspira copilul 
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o Masurabile – sa descrie starea finala in termeni de comportamente care pot fi evaluate si 

masurate, pentru a decide daca a fost atinsa starea dorita 

o Realiste – sa stabileasca termene viabile sis a se bazeze pe capacitatile sale reale 

• Modalitatile prin care se realizeaza aceste obiective, respective activitatile specific care duc la 

atingerea obiectivului respective 

• Gradele de libertate – masura in care se accepta modificari 

• Termenele stabilite pentru diverse lucrari, teze, proiecte 

Pe masura acumularii si utilizarii acestor deprinderi de studio, copiii dobandesc auto-controlul asupra 

propriei invatari. Acesta se manifesta prin: 

• Stabilirea independent a scopurilor si a obiectivelor personale de invatare 

• Planificarea timpului de studio 

• Monitorizarea sistematica a implicarii in sarcina 

• Eliminarea sau controlului factorilor distractori  

• Controlul procesului de invatare 

• Selectarea si utilizarea unor strategii potrivite de prelucrare si reactualizare a materialului 

invatat 

• Evaluarea rezultatului invatarii 

• Autorecompensarea 
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Educație și formare în spațiul educațional actual 

 

Prof. Andreea Neculau 

Colegiul Economic Administrativ Iași 

 

Școala și, implicit, cadrele didactice sunt în centrul demersului de profesionalizare și formare 

continuă, aspect detaliat în primul capitol. Sunt actorii care au un rol deosebit de important în formarea 

caracterelor, dar și în construcția viitoarei societăți. Orice sistem educațional are în vedere atât individul, 

cât și societatea, atenționați fiind încă din vechime de Aristotel asupra faptului că statul care nu a investit 

în educație a primit, din pricina aceasta, o lovitură funestă.  

Pentru a dobândi performanță, profesorul de astăzi trebuie să fie motivat. Trecând peste 

discutabila motivație externă, pledăm pentru o întâietate a motivației interne, aceea care te face conștient 

de îndatoririle tale față de cel care care s-a angajat în procesul schimbării și a cărui personalitate o ai în 

grijă. O motivație internă care să te facă să îți dorești în permanență să îți depășești limitele, să te 

(auto)perfecționezi, dincolo de constrângerea legilor, regulamentelor ori metodologiilor, dătătoare 

uneori de subiectivism și plafonare academică. 

Reprezintă o realitate acceptată de toți actorii din sfera socio-educațională faptul că școala, în 

calitate de principal factor responsabil de realizarea educației sistematice și continue, nu mai poate 

asigura formarea suficientă a individului (pe plan personal și profesional) pentru întreg parcursul vieții 

sale. Educaţia (permanentă) reprezintă cheia succesului în această competiţie socială. Este vorba de 

acea educaţie care cuprinde, în interdependenţă, toate aspectele şi dimensiunile educaţiei, întregul care 

rezultă fiind mai mult decât suma părţilor, acel cumul de influențe exercitate asupra individului care le 

acceptă și extrage pozitivul din ele. De altfel, o caracteristică principală a educației este aceea că își 

arogă doar latura pozitivă a învățării. Educația permanentă, personală și profesională, rămâne un posibil 

„răspuns la provocările, la sfidările determinate de transformările rapide din lumea contemporană” (A. 

Neculau, 2004, p.66). 

Școala trebuie să îl pregătească pe elev pentru viitor printr-o concepție adecvată față de propria 

activitate educativă, față de autoeducație și autoînvățare (elevul trebuie învățat cum să învețe, să se 

dezvolte, într-o lume în continuă devenire). Pentru aceasta avem nevoie de dascăli dedicați, valoroși, 

conștienți de menirea lor și de responsabilitatea pe care o presupune nobila vocație. Cu alte cuvinte, 

dincolo de constrângerile date de obligația de a face un anumit lucru. Această formare permanentă 

trebuie să se regăsească în conștiința fiecărui dascăl care respectă școala, învățăcelul și care, mai presus 

de orice, se respectă pe sine însuși. O revenire, într-o măsură atent definită, la bunele practici ale 

începutului educațional, atunci când formarea continuă era individuală, benevolă și „existentă”.  

Formarea continuă este (trebuie să fie) obligatorie, din considerentele menționate mai sus. 

Școala însăși recunoaște necesitatea formării continue, prin faptul că furnizează viitorilor educatori doar 
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o formare inițială (inclusiv din punct de vedere psiho-pedagogic și metodic). Pledăm însă pentru o 

selecție valorică a prilejurilor de formare continuă, în funcție de particularitățile grupului de elevi, 

necesitățile personale ale educatorului, interese științifice, lacune (vorbim de îmbunătățire și ameliorare, 

ca scop al activităților de formare), disponibilități. La nivelul strategiilor și al conținuturilor, formarea 

trebuie să aibă în vedere semnificarea și reconsiderarea metodelor, mijloacelor, finalităților, evoluțiilor 

curriculare. Vorbim de o reformă și la acest nivel, în conformitate cu schimbările sociale, politice, 

economice, cu idealul educațional, și el aflat în permanentă dinamică, cu necesitatea educației pentru 

toți și pentru fiecare în parte, fapt care solicită cadrul didactic la o capacitate de adaptare la diversitate, 

de motivare a elevului pentru a se dezvolta permanent. 

Ideea aceasta a educației permanente (pentru profesie, pentru tine însuți, pentru îmbunătățirea 

calității vieții tale-și e nevoie de o dezvoltare a culturii calității la nivel personal și instituțional în 

societatea românească) trebuie insuflată elevului-viitor adult; în egală măsură, dascălul trebuie să o aibă 

în atenție. Nu văzută ca o formă de educaţie - precum cea formală, nonformală sau informală sau ca un 

nou tip de educaţie, ci ca un principiu de proiectare şi organizare a educaţiei în perspectiva desfăşurării 

sale în diferite forme (inclusiv autoeducație) pe toată durata vieţii profesionale și nu numai.  

Să nu uităm, dascăli fiind, că activitatea noastră este o permanentă provocare (pentru profesie 

și pentru noi înșine), desigur, dacă în ceea ce facem punem pasiune, adăugăm obiectivitate, competență 

și rigoare, toate fiind îmbrăcate în haina responsabilității. Să nu uităm că fiecare dintre noi, educatori 

fiind (profesori, părinți etc.), purtăm pe umeri responsabilitatea formării individului pentru că, așa cum 

spunea Comenius, „omul nu poate deveni om decât prin educație”. Iar educația-inclusiv cea 

profesională în multe cazuri-să nu uităm că educația de calitate trebuie să lege într-un chip 

complementar latura generală cu cea profesională (Dave, 1973), se desfășoară pe tot parcursul vieții. 
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Donează pentru viaţă 

Prof.inv.primar Rodica Nicula 

Şcoala Gimnazialã Grigore Dimitrie Ghica, Localitatea Peretu, Judeţul Teleorman 

 

Te-ai gândit vreodată că binele se oferă și prin gesturi simple? Te-ai gândit că puținul oferit 

astăzi poate aduce ceva bun pentru ziua de mâine? 

Știai că un singur donator de sânge poate salva viețile a trei oameni? 

Anual, peste 600.000 de pacienţi din spitalele din România au nevoie de transfuzii de sânge 

sau de preparate sangvine pentru a supravieţui. Cu toate acestea, de cele mai multe ori, ne gândim să 

donăm sânge doar atunci când cineva drag are nevoie sau când auzim despre o situație limită. De fapt, 

nevoia de sânge este una constantă. Produsele sanguine pot fi stocate un număr limitat de zile şi, mai 

mult, bolnavii cu afecţiuni grave şi imunitate scăzută (cei cu leucemie, copiii) au nevoie de sânge de la 

donatori fideli (cei care donează de cel puţin două ori pe an). 

România se află în continuare pe ultimele locuri în Europa la capitolul donării de sânge – doar 

1,7% din populaţia adultă donează sânge. 

Prin campania promovăm donarea de sânge benevolă, ca gest responsabil, altruist, 

independent de interese materiale, care contribuie la creşterea siguranţei sistemului transfuzional. 

 Știai că donarea de sânge este benefică și pentru donator? 

• se pot salva una, două sau trei vieți la o singură donare; 

• donatorii de sânge prezintă un risc mai scăzut de a dezvolta boli 

cardiovasculare (cu aproximativ 30%), sau cancer; 

• donatorii prezintă o regenerare a celulelor sanguine mai rapidă, avand o 

capacitate mai mare de a face faţă inflamaţiilor, hemoragiilor, alergiilor; 

• donarea de sânge determină un consum mare de calorii, donatorii având risc 

mai mic de obezitate; 

• donatorii cu multiple donări au speranţa de viaţă mai mare; 

Ce beneficii primești? 

• 7 tichete de masa în valoare de 9,57 lei/tichet la o donare; 

• zi liberă în ziua donării la serviciu; 

• reducere de 50% pentru transportul în comun, timp de o lună; 

• donatorii cu fișă (cu minimum 4 donări) au dreptul o dată pe an la un set extins 

de analize de sânge, EKG; 

• donatorii cu fișă primesc tratament substitutiv cu fier şi în cazul scăderii 

concentrației sanguine a fierului (sideremia). 

 

Vrei să donezi sânge? Verifică mai întâi dacă starea ta de sănătate îţi permite! 
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Pentru a putea deveni donator de sânge, trebuie să îndeplineşti anumite condiţii, care țin de 

starea ta de sănătate, de vârstă și de stilul de viață: 

• Să ai vârsta cuprinsă în intervalul 18-65 ani. 

• Să ai greutatea cuprinsă în intervalul 50-100 Kg femeile şi 60-110 Kg bărbaţii. 

• Femeile să nu fie: însărcinate, în perioada de lăuzie sau în perioada menstruală 

(sau în primele 5 zile de la terminarea acesteia). 

• Să nu fi consumat grăsimi sau băuturi alcoolice cu cel puţin 72 de ore înaintea 

donării și să nu fumezi înaintea donării. 

• Să nu fi urmat vreunul dintre următoarele tratamente: tratament antibiotic, 

antiinflamator (în ultimele 7 zile), dislipidemic (în ultimele 3 luni), contraceptiv oral combinat 

(în ultimele 3 luni), tratamente stomatologice (în ultimele 7 zile până la 3 luni), implant dentar, 

tatuaj, piercing (în ultimele 6 luni), operaţii chirurgicale (în ultimele 6-12 luni), leziuni cutanate 

active (herpes, plăgi arse, tăiate, înţepate, muşcate), obezitate grad ≥ II. 

• Să nu suferi de una dintre aceste afecțiuni: epilepsia, convulsiile, bolile neuro-

psihice, ulcerul gastro-duodenal, diabetul zaharat, astmul bronşic, hepatitele virale tip B şi C, 

tuberculoza, sifilisul, HIV, afecţiunile cardiovasculare (HTA, BCI, antecedente infarct, etc.), 

afecţiunile renale (pielonefrite cronice), bolile autoimune, afecţiunile endocrine şi metabolice, 

etc. 

Ce trebuie să știi despre donarea de sânge: 

• Volumul de sânge total recoltat într-o şedinţă de donare este de 450 ml. 

• Frecvenţa donărilor de sânge total este de maximum 5 donări pe an pentru 

bărbaţi şi 4 donări pe an pentru femei, iar intervalul minim între două donări este de 8 

săptămăni. 

• Donatorul trebuie să răspundă cu sinceritate întrebărilor personalului medical 

şi celor din chestionarul donatorului, fără a ascunde informaţii referitoare la antecedentele sale 

fiziologice sau patologice, comportamentul sexual şi social, chiar dacă acestea ar conduce la 

excluderea de la donarea de sânge; nedeclararea corecta constituie infracţiune ce se pedepseşte 

conform art. 39 şi 40 din Legea nr. 282/2005. 

• Donatorul se poate răzgândi în ceea ce priveşte actul donării fără nici un fel de 

jenă sau disconfort şi anunţă din timp acest lucru. 

• Trusa utilizată pentru fiecare donare este sterilă şi de unică folosinţă. 

• Nu există riscul contaminării cu HIV sau alte virusuri. 

 

 

Precauţii de urmat după donarea de sânge recoltat: 

Organismul tău va reface volumul de sânge care ți-a fost recoltat în câteva ore. Pentru a 

accelera aceasta recuperare, te sfătuim să bei lichide încă de la sfârşitul donării (fără băuturi alcoolice). 

Sunt de evitat: 
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• fumatul în primele 2 ore postdonare 

• şofatul prelungit 

• sporturile violente, ciclismul, nataţia 

• orice situaţie care are risc de cădere 

• expunerea solară 

Donează pentru VIAȚĂ! Gestul tău va oferi șansa la viață pentru trei persoane! 
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O fapta buna in fiecare luna 

Prof. Pârvu Vişa Robert Adrian 

Liceul Tehnologic „Virgil Madgearu” Roşiori de Vede 

 

Am decis deja, și de ceva timp îmi pasă în mod conștient. Pe lângă gândul că pot face ceva să 

ajut pe alții în mod necondiționat și fără așteptări mai este ceva ce mă animă în demersul meu.  

Este nevoia mea de sens, nevoia (bănuiesc că, a fiecăruia dintre noi) de a face parte din ceva 

mai înalt decât noi înșine. Luna aceasta am ajutat fără a investi niciun ban, am ajutat cu ceva ce nu se 

poate cumpăra cu bani. Am donat sânge. Pentru prima dată în cei aproape 41 de ani, am donat sânge.  

De ce nu am făcut-o mai devreme? Din câteva motive: 

• Nu am avut un exemplu în acest sens, nu cunoșteam pe nimeni care să fi fost 

donator în mod voluntar. Am crescut într-un mediu în care voluntariatul nu a fost niciodată 

practicat. 

• În timpurile acelea se practica mai mult supraviețuitul decât voluntariatul. 

• Nu am conștientizat niciodată nevoia de sânge 

• De teamă. Mi-era teamă să nu leșin sau să îmi fie rău după donare. 

În sfârșit mi-am făcut curaj, m-am adunat și am donat. Nevoie de sânge este mereu, chiar dacă 

noi nu conștientizăm acest lucru. Cel mai des ne gândim la sânge atunci când noi sau cineva apropiat 

nouă are nevoie de el. Atunci da, ne-am dori să fie sânge, să existe câți mai mulți oameni care să doneze. 

Eu am mers la Centrul de Transfuzie Sanguină București, doar pentru că e cel mai la îndemână 

pentru mine. Găsiți aici toate centrele de donare din București, dar și din țară, precum și programul lor.            

Din câte am înțeles, este mai liber în timpul săptămânii, de luni până joi, vineri fiind ceva mai aglomerat. 

Completarea formularului într-o sală aproape goală. 

Eu mi-am ales o zi în care nu se anunțau temperaturi prea ridicate, am dormit bine în noaptea 

precedentă iar dimineața am luat micul dejun (două banane și un pumn de migdale). Sunt multe alte 

condiții care se cer respectatate dacă vrei să donezi, mai ales dacă ești femeie: să nu fii în perioada 

menstrei, să nu fii însărcinată, să ai o anumită greutate, să nu fii în timpul unui tratament medicamentos 

și altele.  

Ce trebuie sa stii inainte de a dona sange? Donarea de sange este un act anonim, voluntar si 

neremunerat. Sangele este recoltat in conditii stricte de siguranta, de catre personal medical calificat, 

folosindu-se material de recoltare steril si de unica folosinta, astfel ca nu ar mai trebui sa te temi de 

riscul de imbolnavire: este nul. Doar persoanelor intre 18 si 60 de ani le este recoltat sange, la un interval 

minim de doua luni intre recoltari. Barbatii nu pot dona sange de mai mult de 5 ori pe an, iar femeile de 

maxim 4 ori. 

Cantitatea de sange recoltata este de 450 de ml. Si tinand cont ca in medie cantitatea de sange 

din corpul uman este de 5-6 litri, nu poti afirma ca donarea de sange iti va pune in pericol viata. Inainte 

de a dona sange ar trebui sa tii cont de cateva aspecte: nu ai voie sa fumezi, sa consumi medicamente, 

grasimi, alcool, dulciuri inainte de a dona; ar trebui sa fii bine odihnit si hidratat, sa ai o stare de buna 

de sanatate fizica si mentala, o igiena corespunzatoare si un act de identitate la tine. 

https://www.facebook.com/CentrutransfuziiBucuresti/
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Rețineți: Donarea de sânge nu se poate realiza oricum chiar dacă va doriți din toată inima să 

donați sânge pentru a salva o viață! Dacă sângele nu este perfect sănătos, putem face mult rău bolnavului 

din spital care oricum este în suferință! 

După ce am trecut prin traseul donatorului – completarea formularelor, identificarea, triajul 

medical- am trecut la donarea propriu-zisă. A durat aproximativ o oră, într-o zi în care la centru nu era 

aglomerat. Nu m-am simțit deloc rău, nu am amețit, nu m-am simțit slăbită nici în timpul donării și nici 

după. 

De ce am donat sânge? 

Donarea de sânge este darul vieții ! 

Fără donatori, mulți bolnavi nu ar mai fi în viață astăzi ! 

Deocamdată nu s-a descoperit un înlocuitor al sângelui așa că donarea este singura soluție 

pentru a putea face față nevoilor de sânge și elemente ale sângelui necesare terapeuticii transfuzionale. 

Medicii și chirurgii se bazează pe donarea de sânge pentru a efectua, în fiecare zi, o serie de intervenții 

care salvează viață oamenilor, sau o prelungesc. 

Sângele donat poate trata în fiecare an un milion de pacienți. 

Donează sânge, fii generos! 

Sângele este o resursă națională; donarea de sânge este un act voluntar, anonim și 

neremunerat. 

Gata, am și carnet de donator, acum o să fac din asta un obicei anual. 

 

Care sunt beneficiile pe care le obtii atunci cand donezi sange? 

 

• Sentimentul de multumire sufleteasca pe care il ai stiind ca ai salvat o viata. 

• Beneficii pentru sanatate: donand sange iti reduci riscul de a avea atacuri 

cardiovasculare (atac de cord), de a suferi de cancer; prin donare, nivelul de fier din sange 

scade, asa ca te vei simti mai revigorat si plin de viata; consumul de calorii este mare: la fiecare 

250 de grame de sange donat sunt consumate nu mai putin de 600 de calorii! 

• Analize gratuite: tot sangele donat este supus unor teste de laborator care in 

mod obisnuit sunt destul de scumpe. Imediat ce rezultatele sunt gata, vei primi un buletin de 

analize si vei stii daca suferi de vreo afectiune ori daca va trebui sa urmezi un tratament. 

• Beneficii materiale: donatorii primesc 7 tichete de masa, in valoare de 70 de 

lei, o zi libera de la locul de munca si 50% reducere la transportul in comun pentru o luna. 
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ROLUL VOLUNTARIATULUI ASUPRA FORMĂRII PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

 

prof. Bajdechi Iuliana – Claudia 

Şcoala Gimnazială Produleşti judeţ Dâmboviţa 

 

Educaţia constituie o activitate specific umană, de natură psihologică şi socială, proiectată 

pentru formarea şi dezvoltarea personalităţii umane în vederea integrării sale în societate, realizată în 

cadrul sistemului şi procesului instructiv-educativ. 

Atitudinea faţă de educaţie diferă de la un individ la altul, în funcţie de numeroşi factori, care 

ţin atât de personalitatea fiecăruia cât şi de mediul social şi familial în care trăieşte. Educaţia apare odată 

cu societatea umană. Ea este un proces permanent în timp şi extensiv în spaţiu, în sensul că nu se reduce 

la ceea ce se realizează, ci trece de zidurile acesteia. 

Activitatea de voluntariat este reglementată prin lege şi reprezintă participarea persoanelor 

fizice la activităţile de voluntariat desfăşurate în folosul altor persoane sau al societăţii, organizate de 

persoane juridice de drept public sau de drept privat fără remuneraţie, individual sau în grup – 

“Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt de nepreţuit” (Sherry 

Anderson).  

Formarea voluntarilor în contextul pedagogiei sociale trebuie să cuprindă: îmbogăţirea 

cunoştinţelor, dezvoltarea competenţelor practice, dezvoltarea propriei persoane, dezvoltarea 

competenţelor sociale.  

Voluntariatul este activitatea destinată să promoveze şi să îmbunătăţească calitatea umană a 

vieţii. 

A fi voluntar însemnă a fi în primul rând o persoană altruistă, voluntariatul fiind o activitate 

desfăşurată în folosul altor persoane sau al societăţii fără a urmări un câştig material.  

Voluntariatul construieşte, cu fiecare activitate, un tânăr cu perspectivă, dezvoltându-i abilităţi 

necesare în dezvoltarea sa ulterioară ajutându-l să devină un tânăr de succes. 

Fiecare dintre noi, avem o zonă de confort care de multe ori ne impiedică să evoluăm. 

Voluntariatul ne scoate din această zonă de confort, ajutându-ne să ne dezvoltăm şi să avansăm. 

Promovarea voluntariatului în şcoală, în familiile copiilor, în comunitatea locală, solicită calităţi 

legate de comunicare. Copiii sunt implicaţi în diverse activităţi care presupun dezvoltarea spiritului 

civic şi solidarităţii acestora. Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de învăţare. 

Prin desfăşurarea unor activităţi de voluntariat, copiii (voluntarii) dovedesc omenie, bun simţ, 

responsabilitate, dăruire, dragoste, respect pentru sine, dar şi pentru semeni, grijă şi sensibilitate. 

În domeniul educaţiei, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalităţii elevilor. Născut din dragostea faţă de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

Şcoala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor faţă de problematica umană şi de valorile moral 

civice, asigurând cultivarea dorinţei pentru voluntariat, dragostei faţă de ţară, de trecutul istoric şi de 

tradiţiile poporului român, prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele 

educaţiei şi practica şcolară. 

Sarcinile educaţiei morale se realizează printr-un ansamblu de metode şi procedee, care 

integrate, constituie strategia educaţiei în spiritul moralei, care conduce la construirea conştientă a 

personalităţii moral – civice în concordanţă cu imperativele societăţii democratice. 

Misiunea dascălilor este aceea de a urmări modul în care se realizează această educaţie moral 

civică: formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare bazate pe respect şi politeţe în şcoală, în 

familie şi în societate, a deprinderii de avea o ţinută corectă, curată, ordonată, estetică; exprimarea 

civilizată în ceea ce priveşte limbajul, gesturile, atitudinea faţă de colegi, profesori, prieteni, părinţi, 

faţă de oameni, comportare civilizată pe stradă, în locuri şi instituţii publice, formarea unei comportări 

respectuoase şi manierate; cultivarea răspunderii faţă de actele personale de comportament, a demnităţii, 

a curajului răspunderii, a consecvenţei, a simplităţii şi decenţei, a combaterii violenţei şi intoleranţei 

care pune tot mai mult stăpânire pe unii tineri; stimularea şi consolidarea atitudinii pozitive faţă de 

semeni, faţă de opţiunile religioase ale acestora; cunoaşterea temeinică şi respectarea fermă a normelor 

care reglementează viaţa şi activitatea şcolară, securitatea muncii şi a vieţii oamenilor, protecţia 

mediului înconjurător, prin măsuri ecologice. 
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Referindu-se la valorile educative ale voluntariatului, Nicolae Iorga afirma:„ ... Oamenii sunt 

ceea ce au învăţat. Şi oamenii învaţă aproape totul: să gândească, să simtă, să voiască, să efectueze 

anumite munci şi să intre în relaţii cu alţii. Dar, de apreciat nu-i apreciem după cele ce au învăţat, ci 

după faptele lor”. 

Voluntariatul, la nivel individual sau de grup, reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de acesta, 

persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, realizându-şi astfel întregul potenţial uman. 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile. El însufleţeşte cele mai nobile 

aspiraţii 

ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele. 

A face ceva ca voluntar înseamnă, în primul rând, că îţi pasă de o problemă cu care ceilalţi se 

confruntă. 

Munca de voluntariat înseamnă dorinţa de a ajuta, de a face ceva pentru societate, de a o sprijini. 

Este un semn al implicării în realizarea acelui mai bine pe care îl dorim cu toţii, dar pe care puţini sunt 

dispuşi să-l transforme în fapt. A face o astfel de muncă echivalează cu renunţarea la pasivitatea 

tradiţională. 

Voluntariatul presupune schimb de cunoştinţe, idei, servicii, oportunităţi de a cunoaşte oameni 

noi şi de a lega tot felul de relaţii cu aceştia. Voluntariatul nu impune o anumită vârstă, putem să fim 

voluntari şi în perioada copilăriei, adolescenţei şi la vârsta maturităţii sau vârste mai înaintate, singura 

limită fiind impusă de posibilităţile, disponibilitatea fiecăruia şi voinţă. 

Viitorul şi evoluţia unei societăţi sunt strâns legate de educaţia pe care le-o oferim copiilor. Este 

oportun să le cultivăm interesul şi plăcerea pentru activităţile de voluntariat, adaptat vârstei lor. Copiii 

obişnuiţi să dăruiască de la o vârstă fragedă, fără a aştepta ceva în schimb, vor cunoaşte satisfacţia pe 

care un astfel de gest o aduce. Uneori un simplu mulţumesc face mai mult decât orice altă posibilă 

răsplată. 

Pentru încurajarea tinerilor către activităţile de voluntariat, putem apela la discuţii cu scopul 

conştientizării necesităţii efectuării acestui tip de activităţi şi prezentarea unor modalităţi concrete de 

realizare a acestor activităţi, individual dar şi în grupuri organizate. 

De asemenea, un alt domeniu unde există mare nevoie de implicarea voluntarilor este şi 

domeniul social. Este necesară activarea sentimentului de empatie faţă de semenii noştri şi încurajarea 

tinerilor şi a copiilor încă din grădiniţă să se implice în activităţi destinate ajutorării semenilor aflaţi în 

nevoie. 

Un alt beneficiu adus de activităţile de voluntariat este creşterea încrederii în sine, acesta oferă 

un confort psihic oricărui individ care hotărăşte să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului.  

Totodată, în urma activităţilor de voluntariat se dezvoltă şi spiritul de apartenenţă la grup, atât 

de necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluţia societăţii. 

Privită din perspectiva educaţiei, practica voluntariatului este raportată la interacţiunea 

factorilor principali ai educaţiei: familia, şcoala, societatea. Interdependenţa acestora descrie un 

exerciţiu de sprijin reciproc, în care rolurile de voluntar şi beneficiar sunt pe rând asumate de fiecare 

dintre ei. 
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FORMAREA PERSONALITĂŢII ELEVILOR PRIN ACTIVITĂŢI DE VOLUNTARIAT 

 

profesor pentru învǎţǎmântul primar Bajdechi Doiniţa – Mirabela  

Şcoala Gimnazială nr. 2 Ciocârlia de Sus judeţ Constanţa 

 

Se spune că atunci când dăruim, descoperim secretele fericirii. Atunci când intenţiile nu mai 

sunt îndreptate către propria persoană, către propriile nevoi, către propriul eu, ci către nevoile celui de 

lângă noi şi către modul în care pot fi satisfăcute aceste nevoi, descoperim că fericirea noastră depinde 

de fericirea celor din jurul nostru. Această schimbare de la noi înşine la ceilalţi este ceea ce dă savoare 

vieţii şi contribuie la construcţia caracterului, aduce o imensă satisfacţie şi împlinire.  

Voluntariatul este o astfel de ocazie, aducând contribuţii şi beneficii pe două direcţii: dezvoltare 

personală şi dezvoltarea comunităţii. Oricine poate să devină voluntar şi să aducă o contribuţie lumii 

înconjurătoare, important este ca fiecare dintre noi să-şi dorească acest lucru. Voluntariatul îţi oferă un 

scop, o direcţie, sădeşte dorinţa de a deveni mai bun, de a depăşi limitele. Înainte de orice oferă 

posibilitatea înţelegerii "celuilalt", oportunitatea de a fi empatic, umanizează relaţiile dintre noi, ne ajută 

să respectăm orice formă de viaţă. 

A trezi şi a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui ar putea fi una dintre 

sarcinile de seamă ale cadrelor didactice, un spirit care transformă valorile sociale în principii de 

conduită personală. Toate persoanele din lume trebuie să aibă dreptul de a-şi oferi în mod liber timpul, 

talentul şi energia în beneficiul altora sau al comunităţii lor prin acţiuni individuale sau colective, şi fără 

a aştepta recompense financiare. 

Încă de la vârste fragede, una din sarcinile dascălului este aceea de a trezi şi de a dezvolta 

spiritual voluntariatului la copii, de a cultiva valorile lui, contribuind astfel la dezvoltarea personală a 

elevilor, la dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale, a sentimentului de solidaritate, a atitudinii 

de respect pentru oameni, la formarea unor trăsături pozitive de caracter: punctualitate, credibilitate, 

cinste, consecvenţă, răbdare, învăţându-i încă de mici să aibă o relaţie „sănătoasă” cu oamenii şi mediul 

înconjurător. 

Scopul cel mai important pentru care trebuie să fim voluntari şi, de asemenea, pentru care este 

bine să ne învăţăm copiii să facă voluntariat este sintetizat de liderul politic si spiritual indian, Mahatma 

Gandhi: „dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie să contribuim la crearea ei”. Pentru aceasta 

este necesar să pornim din interiorul nostru, al fiecăruia, prin schimbarea mentalităţii, prin toleranţă şi 

prin iubire. Elevii învaţă să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele defavorizate, să-şi dezvolte 

stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane singure, bolnave sau abandonate. 

Participarea într-un cadru formal la activităţi de acest fel conferă elevilor în formare sentimentul de 

apartenenţă. Mai mult decât atât, tinerii se simt valorificaţi, îşi formează noi prieteni şi realizează rolul 

lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la activităţi literare ce pot oferi bucurie 

sufletească prin sensibilitatea exprimării. 

În domeniul educaţiei, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalităţii elevilor. Născut din dragostea faţă de aproapele nostru, dintr-un adevărat spirit civic, 

voluntariatul devine din ce în ce mai atractiv pentru tineri.  

Şcoala trebuie să cultive sensibilitatea elevilor faţă de problematica umană şi de valorile moral 

civice, asigurând cultivarea dorinţei pentru voluntariat, dragostei faţă de ţară, de trecutul istoric şi de 

tradiţiile poporului român, prin strategii şi tehnici moderne de instruire şi educare, susţinute de ştiinţele 

educaţiei şi practica şcolară. 

Sarcinile educaţiei morale se realizează printr-un ansamblu de metode şi procedee, care 

integrate, constituie strategia educaţiei în spiritul moralei, care conduce la construirea conştientă a 

personalităţii moral – civice în concordanţă cu imperativele societăţii democratice. 

Misiunea dascălilor este aceea de a urmări modul în care se realizează această educaţie moral 

civică: formarea deprinderilor şi obişnuinţelor de comportare bazate pe respect şi politeţe în şcoală, în 

familie şi în societate, a deprinderii de avea o ţinută corectă, curată, ordonată, estetică; exprimarea 

civilizată în ceea ce priveşte limbajul, gesturile, atitudinea faţă de colegi, profesori, prieteni, părinţi, 

faţă de oameni, comportare civilizată pe stradă, în locuri şi instituţii publice, formarea unei comportări 

respectuoase şi manierate; cultivarea răspunderii faţă de actele personale de comportament, a demnităţii, 

a curajului răspunderii, a consecvenţei, a simplităţii şi decenţei, a combaterii violenţei şi intoleranţei 

care pune tot mai mult stăpânire pe unii tineri; stimularea şi consolidarea atitudinii pozitive faţă de 
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semeni, faţă de opţiunile religioase ale acestora; cunoaşterea temeinică şi respectarea fermă a normelor 

care reglementează viaţa şi activitatea şcolară, securitatea muncii şi a vieţii oamenilor, protecţia 

mediului înconjurător, prin măsuri ecologice. 

În domeniul educaţiei, voluntariatul are un rol extrem de important, vizând dezvoltarea 

personalităţii elevilor. El permite formarea de noi abilităţi şi competenţe sau favorizează dezvoltarea 

abilităţilor existente. 

În cadrul activităţilor de voluntariat, se dezvoltă abilităţile de comunicare şi sociale, prin 

contactul cu diferite persoane în contexte variate. Munca în echipă nu numai că încurajează relaţiile de 

colaborare ci oferă şi oportunităţi de a învăţa multe lucruri din diverse perspective, este o modalitate 

eficientă de a explora noi domenii şi creşte nivelul de toleranţă. Un aspect important este şi faptul că 

prin voluntariat se pot evidenţia calităţile unor buni conducători, ce pot lua iniţiativa, pot găsi soluţii 

noi de atingere a obiectivelor prin gândire strategică, îi pot motiva şi inspira pe colegii de echipă. Un 

beneficiu major adus de activităţile de voluntariat este creşterea încrederii în sine. Acesta oferă un 

confort psihic oricărui individ care hotărăşte să depună un astfel de efort în spiritul voluntariatului. 

Totodată, în urma activităţilor de voluntariat se dezvoltă şi spiritual de apartenenţă la grup, atât de 

necesar pentru asigurarea unei bune colaborări între indivizi pentru evoluţia societăţii. 

Voluntariatul, la nivel individual sau de grup, reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de serviciul adus aproapelui şi de ataşamentul faţă de acesta, 

persoanele pot să îşi exercite drepturile şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor, în timp ce 

învaţă şi se dezvoltă pe parcursul întregii vieţi, realizându-şi astfel întregul potenţial uman. 

Tinerii pot fi încurajaţi, antrenaţi să se implice în activităţi de protecţie a mediului, pot efectua 

activităţi propriu zise sau de consiliere a altor oameni în vederea menţinerii unui mediu curat şi implicit 

a unei planete sănătoase. 

Elevii trebuie încurajaţi să-şi dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieţii unor 

persoane singure, bolnave sau abandonate şi să trăiască în relaţie de ajutorare faţă de persoanele 

defavorizate. Participarea într-un cadru formal la activităţi de voluntariat oferă elevilor sentimentul de 

apartenenţă, ba mai mult de atât, aceştia se simt valorificaţi, îşi formează prieteni noi şi realizează rolul 

lor în societate, participând alături de copiii defavorizaţi la diferite activităţi ce pot oferi bucurie. 

În acord cu cele menţionate, voluntariatul poate aduce o serie de beneficii precum: 

- oferă o modalitate excelentă de a obţine experienţă în domeniul în care vizează să activeze; 

- în spectul acţiunilor sociale, tinerii pot întâlni lideri ai comunităţii, persoane care le pot oferi 

consiliere în alegerea carierei; 

- chiar dacă este vorba de o persoană introvertită sau extrovertită, se pot dezvolta abilităţi de 

comunicare şi sociale prin conctactul cu diferite persoane în variate contexte; 

- munca în echipă oferă oportunitatea de a învăţa multe lucruri din perspective diferite, dezvoltă 

abilităţile de colaborare şi creşte nivelul de toleranţă; 

- voluntariatul poate crea lideri. Managementul unei echipe implică abilităţi de leadership. Prin 

implicare în acţiuni de voluntariat se poate dezvolta capacitatea de a motiva şi inpira pe ceilalţi, dar şi 

abilitatea de a gestiona şi media posibile conflicte. 

Voluntariatul joacă un rol important în învăţarea non-formală, pe tot parcursul vieţii, fiind 

benefic atât pentru cei care se implică în astfel de activităţi caritabile, cât şi pentru beneficiarii acestora. 

Încă de la cele mai mici vârste, copiii ar trebui implicaţi în activităţi de voluntariat deoarece acestea se 

fundamentează pe valori inerent umane, precum altruismul, empatia, respectul, generozitatea, 

voluntariatul, descurajând comportamentele antisociale, promovând responsabilitatea socială şi 

contribuind la consolidarea sănătăţii fizice şi mentale dar şi a vieţii profesionale. 
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PREVENIREA ABANDONULUI  ŞCOLAR 

 

                                              PROF.ÎNV. PRIMAR  CRISTINA SAMSON 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,, AL.I.CUZA’’ ROMAN / NEAMȚ 
 

O educaţie adevărată, reală se fundamentează în familie iar apoi, ea se continuă în grădiniţă şi şcoală. În 

primul rând ea se realizează prin puterea exemplului şi apoi prin cea a cuvântului. Tot ceea ce se săvârşeşte sub 

puterea copilului are efect mai puternic decât frazele moralizatoare.  

O bună intervenţie a cadrului didactic prin însuşi procesul educativ pe care-l desfăşoară cu copiii poate 

constitui un mijloc de prevenire a abandonului şcolar prin intervenţia acestuia la nivelul factorilor de risc – 

individuali, familiali, şcolari a celor determinaţi de mediul cu potenţial delictogen ş.a.d.m., care-l pot acuza. 

Pentru o mai bună intervenţie se propune realizarea unui program care să urmărească dezvoltarea 

competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării strategice în vederea 

identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la nivelul şcolii, pentru 

prevenirea şi în ultimă instanţă pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect de abandon şcolar. 

Factorii de risc cum ar fi cei comportamentali sunt factori care reprezintă ansamblul încălcărilor 

şi abaterilor tinerilor de la normele de convieţuire socială. Delincvenţa juvenilă se referă la violarea 

normelor legale de către cei care sunt sub vârsta la care legea tratează oamenii ca adulţi. 

•Factorii psihologici. 

În evaluarea diferitelor manifestări delictuale ale tinerilor trebuie ţinut cont de factorul, agresivitate, sau 

de cel de "frustare", de instabilitatea afectivă sau comportamentală. 

• Factorii sociali şi alţi factori care pot provoca abanonul şcolar. 

Ca obiective în cadrul unui program de prevenire a abandonului şcolar ar putea fi: 

- Identificarea elevilor aflaţi în abandon sau risc de abandon şcolar în vederea menţinerii acestora în 

sistemul învăţămîntului guvernamental de zi. 

- Implicarea sistemului familial în reabilitarea şcolară şi socială a elevului cu risc de abandon şcolar. 

- Creşterea gradului de implicare a comunităţii locale în soluţionarea situaţiilor de abandon sau risc de 

abandon şcolar. 

În măsura în care aceste obiective vor fi împlinite, abandonul şcolar nu va mai reprezenta un pericol 

imediat de abandon, fiind urmărite în cadrul unui preogram de prevenţie bine organizat. 

Există şi cazuri în care părinţii încurajează să încalce normele valorilor şcolare prin atitudinea lor faţă de 

şcoală. Ca forme principale de manifestare a deviaţiei şcolare putem aminti ca fiind mai grave din punct de vedere 

social şi comportamental: fuga de la şcoală, absenteismul, abandonul şcolar, vandalismul, conduitele violente, 

toxicomania, copiatul şi suicidul. 

Una dintre cele mai grave probleme cu care se confruntă învăţământul şcolar este abandonul şcolar. Dacă 

înainte de 1989 rata abandonului şcolar era foarte scăzută, imediat după schimbarea regimului şi trecerea la 

democraţie s-a constatat că elevii tind tot mai mult să părăsească băncile şcolii . Ei au fost încurajaţi şi de atitudinea 

părinţilor pentru care cartea nu mai reprezintă o prioritate, nici garanţia asigurării unui loc de muncă. Mai mult, 

emigrarea forţei de muncă îi afectează tot mai tare pe elevi, care fie că-şi urmează părinţii fie sunt lăsaţi în grija 

unor rude sau cunoştinţe apropiate care se ocupă superficial de situaţia şcolară a copiilor. De asemenea se are în 

vedere reinserţia şcolară a celor în cauză prin încredinţarea unor responsabilităţi în cadrul colectivelor şcolare din 

care fac parte, depistarea şi corectarea anomaliilor comportamentale în relaţia copil-părinte, intensificarea 

colaborării şcoală-familie, pentru identificarea anturajului elevilor şi luarea măsurilor adecvate pentru scoaterea 

lor de sub influenţa negativă a acestuia. 

Sărăcia este de asemenea un factor de abandon şcolar care se reflectă la toate nivelurile de vârstă şi 

învăţare. Astfel, se afirmă că "cel mai mare abandon se înregistrează în cadrul şcolilor de ucenici sau profesionale" 

. De fapt cei care abandonează şcoala profesională sau clasele de ucenici (unele clase) o fac pentru că, oricum, ei 

sunt oameni "certaţi" cu şcoala. 

De asemenea, este menţionată aprecierea (fară vreo susţinere) potrivit căreia, în mediul rural, abandonul 

şcolar creşte iarna, ,,în condiţiile lipsei de subsistenţă’’ şi din cauza ,,lipsei hranei sau ămbrăcămintei necesare’’ 
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 E o simplă părere fără cunoaşterea generală a realităţii. Pe de altă parte, încălzirea vremii, crearea 

condiţiilor naturale de practicare a unor îndeletniciri îi fac pe copii să-şi urmeze părinţii la muncă, abandonând 

şcoala. 

Şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru că, în ziua de azi, nu contează în ierarhii, nu e 

percepută ca valoare în sine.  

Nu se vorbeşte de asemenea de încrederea populaţiei în instituţia şcolară, în valorile dobândite, ierarhizate 

prin cantitatea de învăţătură înglobată în ele. De aceea, o campanie serioasă de combatere a abandonului şcolar 

trebuie să însemne, la urma urmei, o extragere a şcolii din abandonarea în care se găseşte. 

Abandonul şcolar reprezintă conduita de evaziune definitivă ce constă în încetarea frecventării şcolii, 

părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, înaintea obţinerii unei calificări sau pregătiri 

profesionale complete sau înaintea încheierii actului de studii început. 

Cauzele principale ale abandonului şcolar sunt cele economice, socioculturale sau religioase, psihologice 

şi pedagogice. 

Elevii care abandonează şcoala sunt cei care s-au făcut remarcaţi pentru absenteism şi alte dificultăţi de 

comportament, pentru care au fost sancţionaţi în repetate rânduri în şcoală. 

Elevul care prezintă un risc înalt de abandon şcolar-incapabil să se adapteze şi să funcţioneze adecvat în 

contextul clasei tradiţionale, rezultatele şcolare sub medie – nu-şi stabileşte obiective profesionale, prezintă 

absenteism, ostilitate faţă de adulţi şi reprezentanţii autorităţii şcolare, provine dintr-o familie ce experimentează 

un stres existenţial cu probleme economice serioase, nu este implicat în nici-o activitate organizată de şcoală, 

nonformală sau formală. 

În cadrul învăţământului preprimar, cadrul didactic – educatoarea are de asemenea un rol decisiv în 

formarea conceptului despre şcoală a copiilor preşcolari şi viitori şcolari. Comunicarea copilului cu educatoarea 

fiind extrem de importantă, comunicarea verbală şi cea non-verbală.  

Un alt element în combaterea abandonului şcolar este participarea tuturor copiilor la programul educativ, 

fiecare după forţa şi posibilităţile sale. 

Copiii sunt diferiţi, capacităţile lor sunt diferite, dar în grupul de la grădiniţă fiecare poate avea un loc, un 

rol şi o valoare. 

Evaluarea pe care o poate face educatoarea se referă la competenţele şi capacităţile educaţionale ale 

fiecărui copil . Aceasta trebuie să identifice: 

o Cum este fiecare? 

o Ce ştie fiecare? 

o Ce face fiecare? 

o Cum cooperează cu ceilalţi? 

Trebuie plecat de la premisa că fiecare copil are valoare şi este unic şi că fiecare copil poate învăţa, 

indiferent de nevoile lui sociale. 

Pentru o mai bună prevenire a abandonului şcolar trebuie cunoscute aptitudinile şi nevoile fiecărui copil 

integrat în sistemul de educaţie fie el de religie sau etnie diferită faţă de restul copiilor. 

În cazul etniei rrome, cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor, faţa necunoscută şi nebănuită a existenţei 

membrilor ei pune în valoare ceea ce ei înşişi nu mai ştiu ori nu au reuşit să răzbată prin opacitatea 

segregaţionismului. Copiilor le oferă identitate şi apartenenţă la neam, le redă mândria de descendenţi ai poporului 

lor, răspândit prin numeroase teritorii, le crează o "unicitate pozitivă" – adică aceea care ascunde comoara 

trăsăturilor caracteristice unui popor. 

"Unicitatea pozitivă" care în esenţă arată demnitatea neamului lor, se opune aceleia "negative", aceea care 

a fost impusă mediatizării care condamnă la inhibare, la izolare. Aşadar, copilul fie că este integrat într-un sistem 

de învăţământ preprimar, primar, gimnazial, liceal, profesional, universitar, trebuie urmărit cu mare atenţie cum 

evoluează cum se menţin în sistemul educativ făcându-l cât mai eficient prin intervenţii oportune atât din partea 

părinţilor, educatorilor cât şi a comunităţii din care provine copilul pentru o mai mare siguranţă în prevenirea 

abandonului şcolar. 

Educaţia pentru toţi este o nevoie a epocii noastre. Depinde de fiecare educatoare în parte, de 

responsabilitatea şi implicarea tuturor ca ea să devină o realitate din care fiecare să înveţe şi să se dezvolte. 
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CUM SE GESTONEAZĂ SITUAȚIILE CRITICE  

LA VÂRSTA ȘCOLARĂ MICĂ? 

 

Prof. înv. primar UNGUREANU CARMEN IONELA  

Școala Gimnazială OPREA IORGULESCU, Câmpulung, Județul Argeș 

 

 

Copilăria este cu adevărat anotimpul bucuriei, căci zi de zi copiii aduc în viața noastră, a celor care îi 

creștem, clipe de bucurie. Pe de altă parte, copilăria este prilej de bucurie la tot pasul, dar ce se întâmplă când 

copiii ajung în situații neplăcute, când aceste situații trebuie transformate în contexte de învățare? 

În mediul educaţional, zi de zi, profesorii se confruntă cu tot felul de situaţii conflictuale pe care aceştia 

trebuie să le gestioneze eficient, astfel încât comportamentul pozitiv să fie însuşit, iar situaţia să nu se mai repete. 

Una din aceste situaţii sunt şi înjurăturile, cuvintele sau expresiile jignitoare pe care elevii le folosesc la vârsta 

şcolară mică şi chiar la grădiniţă. 

 

Cum interpretăm în mod obişnuit? 

Înjurăturile sunt adesea văzute ca un indicator al unei proaste creşteri. Incontestabil părinţii sunt cel mai 

adesea blamaţi pentru manifestarea acestui comportament. În situaţia în care nu apar astfel de judecăţi adulţii de 

cele mai multe ori se întreabă de unde a învăţat copilul să folosească acest limbaj şi dacă ştie cu adevărat ce anume 

însemnă.  

 

Ce se întâmplă în realitate- De ce înjură copiii la vârsta şcolară mică/ preşcolară ? 

Comportamentul de a înjura are adesea la această vârstă mai multe funcţii sau răspunde mai multor nevoi. 

Astfel copiii preşcolari sau elevii din învăţământul preşcolar adesea folosesc înjurăturile atunci când: 

• explorează cuvinte noi. De cele mai multe ori utilizează  cuvintele noi sub forma înjurăturilor  fără să 

înţeleagă semnificaţiile lor;  

• Îşi exprimă emoţiile de furie sau frustrarea după un model învăţat prin observare şi imitare; 

• Testează reacţiile adulţilor din jurul lor (au observat că folosirea unor cuvinte atrage după sine o reacţie 

imediată din partea adulţilor). 

 

Care este prevalenţa? 

Folosirea înjurăturile reprezintă un comportament des întâlnit la copiii de vârstă  preşcolară. Studiile arată 

că înjurăturile apar la 42% dintre copiii cu vârste cuprinse între 4 şi 7 ani şi la 69% dintre copiii ce 7-10 ani. 

Au copiii preşcolari nevoie de explicaţii pentru cuvintele folosite? 

În general preşcolarii nu au nevoie de explicaţii pentru cuvintele nepotrivite. Ei nu au resursele cognitive 

necesare pentru a înţelege unele concepte asociate înjurăturilor. Este suficient să spunem” acestea nu sunt cuvinte 

drăguţe şi de aceea nu le folosim”.   

Copiii mai mari pot beneficia de unele explicaţii simple, în funcţie de particularităţile lor. Dacă consideraţi 

că copilul are o oarecare înţelegere asupra semnificaţiei cuvintelor folosite, puteţi să-i solicitaţi să spună ce crede 

el că însemnă acel cuvânt.  Apoi folosiţi termenii generali pentru a-i explica de ce sunt considerate cuvinte 

nepotrivite. De exemplu puteţi să-i spuneţi „ acest cuvânt denumeşte o parte intimă a corpului şi nu este potrivit 

să îl folosim”. 

Cum putem stopa acest comportament? 

Înjurăturile ca modalitate de a atrage atenţia adulţilor sau de a obţine o reacţie 

Cea mai eficientă cale de a gestiona comportamentul de utilizarea a înjurăturilor la vârste mici este 

ignorarea lui completă. Ignorarea presupune ca adultulul să nu-i adreseaze copilului  nici un cuvânt şi să nu 

manifeste nici o reacţie timp de 2-3 minunte imedait după manifestarea comportamentului. Dacă comportamentul 

de înjurat răspunde la nevoia de atragere a atenţei, reacţia de ignorarea este cea mai eficientă şi în scurt timp va 

conduce la stoparea lui. Modul în care adulţii reacţionează imediat după ce copiii înjură are o mare influenţă 

asupra reacţiei viitoarea a copilului. Menţinerea calmului este cheia succesului.  
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Ce putem face dacă copiii continuă să înjure chiar dacă sunt ignoraţi 

Dacă copilul continuă să înjure chiar dacă aţi practicat ignorarea atunci cea mai bună abordare este să-l 

învăţaţi o lecţie de viaţă despre ce este acceptat şi ce nu. Copiii învaţă cel mai bine această delimitare cu ajutorul 

regulilor. Regula setează comportamentul copiilor într-o situaţie socială. De exemplu, putem folosi regula  „ când 

suntem la şcoală, folosim cuvinte potrivite la adresa celorlalţi. Aceste cuvinte îi rănesc pe ceilalţi”. Deşi preşcolarii 

sau şcolarii mici  nu înţeleg de cele mai multe ori  pe deplin cuvintele pe care le folosesc ei totuşi pot înţelege că 

înjurăturile îi rănesc pe ceilalţi. 

 

Înjurătura ca modalitate de exprimare a emoţiei de furie sau a frustrării 

Uneori copiii învaţă prin observare şi imitare cum să-şi exprime emoţiile de disconfort. Una din modalităţile 

ineficiente pe care o învaţa de la adulţi este folosirea înjurăturilor. Dacă copilul înjură pentru că este furios, atât 

profesorul, cât şi părinţii îl pot învăţa că deşi emoţia este firească modul de exprimare este neadecvat. În ciuda 

pedepselor care se pot aplica, comportamentul se va menţine dacă copilul nu învaţă modalităţi alternative de 

manifestare a furiei. Astfel el poate fi învăţat cum să-şi exprime emoţiile într-un mod adecvat, folosind cuvinte 

potrivite sau cum să se distanţeze pentru o scurtă perioadă de situaţia în care  a trăit emoţia de disconfort. De 

exemplu dacă un copil  este furios pe partenerul său de joacă,  adultul îl poate îndruma să  meagă la locul de 

liniştire pentru 3 minute. 

Dacă copilul reuşeşte să gestioneze o situaţie dificilă şi face altceva în loc să înjure, lăudaţi comportamentul 

respectiv pentru a-l ajuta să se repete. De exemplu dacă copilul vă spune că un partener de joacă foloseşte cuvinte 

nepotrivite  la adresa lui lăudaţi copilul pentru a plecat din situaţie şi nu a folosit şi el cuvinte nepotrivite.  

Implicaţi părinţii pentru a facilita generalizarea abilităţii în cât mai multe contexte de viaţa ale copilului. În 

acest sens învăţaţi părinţii să exerseze cu copilul diferite modalităţi alternative de a face faţă frustrării şi furiei 

cum ar fi: număratul până la 10, respiraţia profundă, exprimarea în cuvinte folosind vocabularul emoţiilor.  

     Încurajaţi copiii să folosească cuvinte care nu ofensează pe ceilalţi. De exemplu puteţi sugera copiilor 

să folosească cuvinte ca „ beep” sau alte cuvinte haioase pe care le puteţi construi împreună.  

     Studiile pe persoane cu afecţiuni cerebrale pe zonele specializate în producerea limbajului au arătat că 

unele persoane care şi-au pierdut abilitatea de a vorbi sau se chinuie să rostească cuvinte, pot înjura foarte uşor.  

Acest lucru se pare că are legătură cu faptul că înjurăturile sunt procesate în alte zone cerebrale decât cele care 

procesează limbajul.  
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ÎN FIECARE ZI O FAPTĂ BUNĂ 

Prof.înv.primar Călinescu Ionela 

Șc.Gimn.,,O.Iorgulescu”Câmpulung, jud.Argeș 

  

Se spune că nu poți realiza o educație a minții fără a educa inima. În școală se acordă mare atenție procesului 

instructiv-educativ, dar elevii sunt implicați și în activități extrașcolare ce implică inteligența emoțională, educă 

sufletul, inima. Între acestea, acțiunile de caritate, donațiile, activitățile ce permit manifestarea generozității, 

solidarității sunt apreciate de către cei mici. Ei se implică din tot sufletul. 

 Anul acesta, deși pandemia a influențat negativ programul acțiunilor caritabile, s-au luat măsuri pentru ca 

măcar cele tradiționale să se poată desfășura. Astfel, înaintea Crăciunului 2020, donațiile de alimente, dulciuri, 

îmbrăcăminte, rechizite s-au desfășurat în școala noastră în trei tranșe. Copiii, alături de părinți, au pregătit pachete 

frumos ambalate (adevărate daruri) care au fost donate prin intermediul inspectoratului sau prin intermediul 

bisericilor din oraș. 

 Pachetele au cuprins alimente special cumpărate, rechizite noi, totul de bună calitate, pregătit cu drag și 

simț de răspundere pentru a aduce bucurie în suflete. Pachetele au fost etichetate ,,băiat/ fată/ vârsta” sau adult, 

căci lucrând și prin intermediul bisericilor, aria destinatarilor era mai largă. 

 Anul trecut (2019) a fost mai bogat în astfel de evenimente. Au avut loc acțiuni caritabile în cadrul 

programului SNAC ,,Săptămâna legumelor/ fructelor”, când, împreună, copii și părinți s-au străduit să aducă 

bucurii copiilor dintr-un centru de recuperare și dintr-o grădiniță ce primește copii din Centrul pentru mame 

abuzate: fructe, legume, dulciuri, rechizite. 

 ,,Bucurie într-o cutie” este tot o acțiune desfășurată în ajunul Crăciunului, destinatarii pachetelor fiind 

copiii rromi de la o școală din apropierea orașului. 

 Colaborând cu un ONG, doritorii au donat sume simbolice cumpărând văzuțe, globulețe, clopoței, banii 

mergând pentru achiziționarea unor obiecte folositoare copiilor din câteva locuințe sociale.  

 Chiar și ,,Secret Santa” (Moș Crăciun secret) a avut la vârsta lor o conotație de faptă bună, căci au oferit 

un mic obiect util, care să facă plăcere celui ce-l primește. 

 Dar faptele bune se pot desfășura în fiecare zi, ajutându-l pe cel de lângă tine. În primul semestru al anului 

școlar 2019-2020 copiii colaborau, împrumutau creionașe, culori, jucării, ,,împărțeau” mâncărica din pachețel, se 

ofereau să ajute la împărțitul laptelui și cornului. Pandemia a întrerupt șirul acestor gesturi colegiale, dar a prilejuit 

manifestări de solidaritate și ajutorare. Căci respectarea regulilor de distanțare, purtarea măștii, păstrarea igienei 

personale, izolarea sunt tot atâtea gesturi ce demonstrează grija pentru cel de alături, pentru bunicii vulnerabili. 

Copiii au înțeles, deși le-a fost greu. Își iubesc bunicii, dar au înțeles că o îmbrățișare, o vizită pot fi periculoase, 

căci pot transmite fără să vrea boala cea grea. 

 Școala online nu a putut fi la îndemâna tuturor. Cei care locuiau ceva mai aproape de fetița care nu avea 

posibilitatea de a intra pe tabletă încercau să printeze o pagină în plus și s-o lase într-un punct ușor accesibil 

părinților respectivi. Știau că eu am discutat la chioșcul de pâine și las acolo seturile de fișe și din când în când 

ajutau și ei, lăsând câte ceva. 

 Până la urmă, însă, ideea de a se purta frumos în fiecare zi, de a mulțumi cu recunoștință pentru masă, de 

a păstra curățenia în clasă, în casă, pe stradă sau în parc, de a oferi ceva din tot sufletul fără a aștepta ceva la 

schimb reprezintă acum, la șapte ani, fapte frumoase ce conturează profilul unui viitor cetățean responsabil, 

capabil de acțiuni civice, de atitudini corecte, generoase față de semeni, urbe, natură.  
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Rolul documentelor autentice în predarea limbii franceze 

 

prof. Elena Gutter 

Colegiul Naţional “Mihai  Eminescu” Botoşani  

  

În domeniul didacticii predării limbilor moderne se vorbeşte foarte mult despre aplicarea metodelor activ-

participative prin intermediul documentelor autentice de tip video, astfel încât elevul să poată intra în contact 

direct cu modul de exprimare, atât lingvistic, cât şi gestual al unui nativ. Astăzi, exploatarea documentelor 

autentice în cadrul orelor de predare a limbilor străine intervine în demersul pedagogic ca o metodă firească şi la 

îndemâna oricărui cadru didactic datorită apariţiei noilor tehnologii care ne permit să accesăm informaţii şi 

materiale audio-video prin intermediul Internetului şi a mediului virtual care ne oferă o gamă variată de documente 

pe care le putem descărca şi valorifica în funcţie de obiectivele pe care le identificăm în demersul de proiectare a 

conţinuturilor ştiinţifice prevăzute în programele şcolare.   

Documentele autentice, de la simplul afiş până la textul literar sau de la o simplă înregistrare audio-video 

până la un film documentar sau artistic, sunt capabile să suscite interesul elevilor prin capacitatea lor de a le pune 

la dispoziție situaţii reale transpuse intr-un limbaj firesc, natural şi, cel mai  important, real. Utilizarea şi 

exploatarea didactică a exemplelor reale înlătură echivocul, elevii vor fi siguri că ceea ce li se prezintă este corect 

şi are finalitate prin dobândirea cunoștințelor necesare transmiterii și recepționării de mesaje scrise sau orale în 

diverse contexte lingvistice.  

 Dacă în anii 40 aceste documente  erau folosite pentru pregătirea soldaţilor americani, trimişi în misiuni 

de război, pentru a deprinde limba şi comportamentul cetăţenilor din ţările aflate în conflict, în prezent, datorită 

apariţiei şi dezvoltării tehnicii de specialitate, se impune utilizarea lor în cadrul procesului de predare-învăţare a 

limbilor străine pentru a facilita transmiterea informaţiilor specifice într-o formă cât mai apropiată de realitate şi, 

de ce nu, pentru a face lecţiile mai atractive şi mai aproape de preocupările elevilor din secolul XXI. 

Documentele autentice, prin diversitatea lor, captează atenţia elevilor şi răspund la întrebarea - <<De ce 

să învăţăm o limbă străină? >> - prin trecerea de la abstract la concret. De exemplu, un simplu afiş poate genera 

o serie întreagă de activităţi didactice pentru însuşirea noţiunilor gramaticale sau pentru dezvoltarea vocabularului, 

dar şi pentru înţelegerea elementelor de civilizație specifice, fiind în acelaşi timp un exemplu practic de utilizare 

a noţiunilor însuşite 

După modelul dezvoltat de Dr. A. Mehrabian, în anii ‘70, comunicarea verbală reprezintă un procent de 

doar 7% din comunicare, la care se adaugă 38% comunicare paraverbală şi 55% comunicare nonverbală, un mesaj 

verbal neînsoţit de componenta nonverbală şi paraverbală, va fi mai greu de decodificat. G. Bernard Shaw spunea 

că există 1000 de feluri de a spune da  şi 100 de feluri de a spune nu. Venind în contact direct cu fapte lingvistice 

autentice, vom putea exploata nu numai elementele de comunicare orală, ci şi particularităţile comunicării 

nonverbale şi paraverbale, cele trei componente fiind necesare pentru a se realiza actul de comunicare, pentru ca 

un enunţ să ajungă corect de la emiţător la receptor.  

În cadrul orelor de predare a limbilor străine, în particular a limbii franceze, este uşor să prezentăm scheme 

sintetice pentru diferite noţiuni  teoretice, dar este mult mai greu, sau poate imposibil, să mimăm permanent 

gesturile nativilor ce însoţesc orice act de comunicare verbală. Acest lucru se poate dobândi doar prin contactul 

direct cu  nativii de limbă franceză. Memoria gestului este mai greu de asimilat decât memoria cuvântului. 

Cuvintele le învăţăm din dicţionare, dar gesturile, prezente şi ele în dicționare specifice, sunt mai dificil de  

asimilat şi de pus în practică. O persoană care utilizează o limbă străină urmăreşte în primul rând enunţul lingvistic, 

limbajul gestual fiind considerat secundar. 

Dat fiind faptul că fiecărui gest îi corespunde o expresie idiomatică, am putea imagina diferite activităţi.  

Elevii primesc imagini ce ilustrează diferite gesturi şi o listă cu expresiile corespunzătoare. Vom proiecta pe un 

ecran secvenţe care să conţină gesturile respective într-un context adecvat. După vizionarea înregistrărilor video, 

elevii au ca sarcină de lucru să identifice expresia corespunzătoare fiecărei situaţii. Pentru a vedea dacă elevii au 

înțeles sensurile gesturilor şi ale expresiilor indicate, le vom cere să formuleze definiţii pentru a explica sensul 

fiecărui gest şi expresii. La sfârşitul activităţii, elevii vor identifica asemănări şi diferenţe de semnificaţie 
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raportându-se la propria lor cultură, vor sesiza că acelaşi gest are aceeaşi semnificaţie şi pentru cultura cărei îi 

aparțin sau că gesturi identice au sensuri total diferite.  

Mai mult, documentele autentice sunt o sursă importantă în atingerea obiectivelor educaţiei interculturale, 

atât de necesară în contextual actual al lumii contemporane caracterizată prin libera circulaţie a oamenilor ce are 

drept consecinţă constituirea de noi grupuri sociale sau extinderea celor deja existente. Activităţile propuse 

plecând de la situaţii de comunicare autentice pot genera comportamente adecvate la întâlnirea cu alteritatea. Prin 

exploatarea didactică a înregistrărilor audio sau video ce surprind diferite aspecte ce aparţin vieţii cotidiene sau 

culturii a cărei limbă încercăm să o învăţăm, elevii vor înțelege că tinerii sunt la fel, că au aceleaşi preocupări şi 

idealuri fie că locuiesc în Franța sau în altă ţară europeană sau de pe un alt continent. Prin compararea vie a culturii 

pe care elevii o studiază cu cea a țării în care s-au născut se subliniază dimensiunea interculturală a predării 

limbilor străine, elevii vor înţelege că celălalt, străinul, nu îi este duşman, ci chiar un potenţial prieten. Elevii vor 

înţelege că frumosul, binele şi adevărul sunt valorile fundamentale în jurul cărora s-a construit civilizaţia modernă 

indiferent de particularităţile ce au intervenit în mod inevitabil în crearea naţiunilor de astăzi, conştientizând că 

deviza Uniunii Europene „Uniţi în diversitate” reprezintă chintesența educaţiei noilor generaţii care au obligaţia 

de a depăşi barierele lingvistice şi prejudecăţile pentru a conştientiza că fără colaborarea cu ţările lumii vom 

deveni doar nişte entităţi fără istorie şi viitor. 

Documentele  autentice, sursă inepuizabilă de materiale didactice, pun la dispoziţia profesorilor şi elevilor 

situaţii de comunicare orală autentică care generează competenţe lingvistice necesare comunicării reale intr-o 

limbă străină materializate în conduite interculturale concrete, precum : deschiderea spre altul, spre străin, spre 

neobişnuit , aptitudinea favorabilă de a experimenta sau capacitatea de a recunoaşte şi relativiza propriile repere 

etno- şi socio-centriste (cf. Hannoun, 1987, p. 110-112).  
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  VOLUNTARIATUL ONLINE 

 

prof. DAȘU NARCISA GABRIELA  

Școala Gimnazială nr 7 Buzău 

Liceul Special pentru Deficienți de Vedere Buzău 

Școala Gimnazială „C. Ivănescu” Poșta Câlnău 

 

Conceptul de voluntariat se manifestă chiar de la începutul erei Internetului. Un exemplu foarte vechi despre 

partea formală a voluntariatului online a fost manifestul pentru mobilizarea grupurilor de voluntari cu scopul de 

a contribui la un proiect non-profit pentru a-i ajuta pe ceilalți fie de pe calculatorul personal, de la serviciu sau de 

la școală – este vorba despre proiectul Gutenberg, care a început în 1970 și care a mobilizat voluntarii online să 

creeze domenii virtuale de cărți electronice.  

Voluntariatul online înseamnă servicii neplătite, furnizate virtual prin conexiuni la Internet, fie de pe un calculator, 

fie de pe un telefon mobil.  

Sigur.info este un program european dezvoltat în România sub forma unui proiect de voluntariat în care sunt 

implicați elevi, studenți, cadre didactice și părinți care au aceeași viziune: copiii trebuie să fie informați despre 

importanța siguranței pe Internet într-un mod atractiv, prin metode creative și interactive, pentru a nu cădea 

victime ale pericolelor din mediul online și a se bucura de oportunitățile oferite de noile tehnologii.  

Pe baza resurselor Sigur.info voluntarii din întreaga țară susțin activități educaționale pe tema siguranței online 

pentru copii și adolescenți, prezentări sau conferințe pentru părinți și cadre didactice, mese rotunde cu autorități 

și instituții locale etc 

Poți deveni voluntar oriunde te-ai afla folosind orice dispozitiv digital. Voluntariatul online permite voluntarilor 

și organizațiilor să facă echipă pentru a face față provocărilor dezvoltării durabile oriunde în lume, de pe orice 

dispozitiv. 

Voluntariatul online este rapid, ușor și, mai ales, eficace. 

Există mai multe modalități de a face voluntariat inclusiv redactare și editare, artă și design, traducere, cercetare, 

activități de predare și formare, dezvoltare tehnologică, etc. 

În ziua de azi voluntariatul virtual s-a extins și este folosit de numeroase organizații internaționale datorită 

avantajelor sale multiple. Dar în ce constă de fapt,munca unui om care desfășoară activități în scop caritabil, 

online? Iată câteva exemple de activități în lista de mai jos: 

• traduceri de documente 

• cercetare pe diverse subiecte 

• creare de pagini web 

• scriere/editare de articole, comunicate de presă, scrisori/invitaţii către companii sau alte asociații, etc. 

• realizare de baze de date 

• design grafic 

• consiliere oameni 

• moderare forumuri 

• editare de video-uri 

• promovare a  unui anumit proiect, organizații online(social media) 

• monitorizare de ştiri 

• managementul altor voluntari online 

Voluntariatul online pentru tineri: 

• este un alt mod pentru o persoană să ajute o fundaţie, pe care o ajuta deja prin acte filantropice 

• este un bun prilej să te implici în acte caritabile dacă nu poţi să pleci de la serviciu sau de acasă 

• permite implicarea voluntară şi a persoanelor cu dizabilităţi, care au probleme cu mobilitatea sau care 

nu pot călători 

• susţii o cauză, o instituţie sau o persoană, exclusiv online, pentru că alte posibilităţi de a face o faptă 
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bună nu sunt disponibile 

• permite unei persoane să ajute o arie geografică în care lucrează 

Marea majoritate a voluntarilor online se angajează şi în activităţi sociale la sediile fundaţiilor, în centrele pentru 

copii, pe perioada sărbătorilor sau pentru curăţenia de primăvară. De cele mai multe ori, susţin pe termen lung 

aceeaşi organizaţie, din oraş, cu aceleaşi proiectele online. 

Cea mai mare parte a candidaţilor voluntari sunt persoane care fac voluntariat la sediul organizaţiei pe care o 

susţin online. De exemplu, un voluntar care pregăteşte un raport anual poate să stabilească întâlniri la sediul 

asociaţiei sau să interacţioneze cu membri echipei, dar îşi poate continua lucrul de la birou sau de acasă. De 

asemenea, este comod pentru un voluntar să găsească fundaţii în apropierea locuinţei lui. 

Voluntarii online vin din toate grupurile de vârstă, care pot să folosească Internetul pentru scopuri nobile, din 

diferite medii geografice şi educaţionale, şi indiferent de etnie. Bineînţeles că, fiecare organizaţie care lucrează 

cu voluntari online va avea o diviziune a task-urilor pe aria demografică şi geografică. 

Interacţiunile online sunt personale. În anumite circumstanţe, marea majoritate a oamenilor este dispusă să 

împărtăşească informaţii personale şi sentimente într-o comunicare virtuală decât într-o comunicare față în faţă. 

Voluntarii online tind să fie excelenţi în interacţiunea cu ceilalţi – alte grupuri, în discuţiile de pe forumuri sau cu 

cei bătrâni. Mai mult, voluntarii online cu care ţii legătura sunt persoane reale. Dacă te împrieteneşti cu colegii 

tăi, poţi ieşi la un picnic, o terasă sau o şedinţă de brainstorming. 

De ce şi cum ai putea să-ţi convingi liceanul să facă voluntariat? Iată câteva motive şi soluţii: 

1. Prin voluntariat îşi creionează mai bine setul de valori după care se conduce în viaţă. 

2. Învață să aprecieze lucrurile pe care le au şi să se bucure chiar şi de mărunţişuri. 

3. Îşi setează obiective mai realiste în viaţă. 

4. Obţine abilităţi de comunicare şi relaţionare socială care îi vor fi utile pe viitor şi în cariera profesională. 

5. Într-un CV, activităţile de voluntariat sunt considerate de mulţi angajatori că experienţa profesională. 

6. Poate descoperi în activităţile de voluntariat realizate, hobby-uri şi îşi poate forma orientări profesionale 

pe această linie. 

7. Îşi formează abilităţi de lider, dobândeşte o capacitate mai bună de a lua decizii, ştie să facă o analiză 

"cost-beneficiu" sau "resurse-cerinte" mult mai acurata. 

8. Îşi formează prieteni noi. 

9. Îi creşte încrederea în sine şi se simte util societăţii. 

10. Îşi petrece timpul într-un mod cât se poate de plăcut, acelaşi timp învăţând lucruri noi. Voluntariatul, 

privit din această perspectivă, poate fi considerat un fel de “educaţie non-formala”. 

Activitățile de voluntariat online pentru tineri sunt cele mai eficiente metode pentru aceștia de a porni pe calea 

potrivită în ceea ce privește cariera, precum și o opțiune la îndemână pentru tinerii care încă nu au vârsta necesară 

pentru a fi angajați legal. 

Beneficiile voluntariatului sunt numeroase, iar tinerii care se hotărăsc să facă voluntariat realizează de cele mai 

multe ori că voluntariatul poate fi o metodă bună pentru a-și dezvolta abilitățile pe care le pot pune în practică la 

locul de muncă. 

Există de asemenea şi beneficii psihologice pozitive pentru tinerii care se implica în activităţi de  voluntariat. Un 

simţ al apartenenţei la grupurile de voluntari, creşterea încrederii de sine, şi a părerii despre sine, pot fi câteva din 

beneficiile sănătăţii mintale pe care tinerii le pot obţine din activitatea de voluntariat. 
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Profilul de formare al absolventului prin învățarea fizicii la gimnaziu 

Prof. Postolache Magdalena 

 Școala Gimnazială „B.P. Hașdeu” Iași 

 
Prin învățarea fizicii elevii au  posibilitatea de a învăța să gândească plecând de la situații reale, din viața 

de zi cu zi. Un rol important în învățarea fizicii îl are experimentul, care face procesul de educație mai atractiv, a 

cărui rezolvare să fie folosit pentru dezvoltarea abilităţii elevului  ca pretext pentru rezolvarea unei probleme. Pe 

parcursul studierii fizicii elevul își dezvoltă competențele cheie, adică cunoștințe, deprinderi și atitudini de care 

are nevoie pentru împlinirea și dezvoltarea personală. 

• Comunicarea în limba maternă reprezintă capacitatea de a exprima şi interpreta concepte, gânduri, sentimente, 

fapte şi opinii, atât în formă orală, cât şi în formă scrisă (ascultare, vorbire, citire şi scriere) şi de a interacţiona 

lingvistic într-un mod adecvat şi creativ într-o serie completă de contexte culturale şi sociale. Comunicarea în 

limba maternă se dezvoltă  prin studiul fizicii prin comunicare orală și scrisă, distinge și folosește diferite tipuri 

de texte, folosește și exprimă argumente orale și scrise în descrierea unor fenomene și mărimi fizice. 

Propun mai departe un exemplu de scenariu didactic pentru dezvoltarea competenței de lectură, în gimnaziu, prin 

studiul fizicii: 

Pre-lectura: Elevii observă textul, ilustrațiile, problemele rezolvate din manual și fac predicții individual sau în 

grup despre tema textului, în funcție de ceea ce observă și are rolul de a capta atenția elevilor și de a stârni 

curiozitatea. 

Lectura propriu-zisă: Propunem lectura interactivă cu voce tare. Profesorul citește  textul problemei și le arată, 

le spune elevilor care sunt procesele cognitive care însoțesc textul, datele problemei, cerințele acesteia, ce 

gândește despre posibilul fenomen din textul problemei, ce nelămuriri are la finalul lecturii, care sunt informațiile 

esențiale și care sunt detaliile pe care le-a reținut. Pentru următoarele probleme rezolvate se va utiliza metoda 

predării reciproce. Elevii lucrează în perechi, având roluri și atribuții bine stabilite. Unul dintre elevi este 

profesorul – cel care va citi textul problemei – ceilalți interoghează, formulează neclarități, 

fac predicții, rezumă. 

În primele încercări, va fi nevoie să se lucreze îndeaproape cu fiecare grupă, până când elevii vor dobândi o 

rutină. 

Reflecție asupra activității. Copiii discută împreună cu profesorul despre activitatea de lectură, își analizează 

activitatea, comportamentul individual de lectură și caută soluții pentru ameliorare. Se recomandă ca discuția 

cu elevii să fie degajată, astfel încât reflecția să fie o etapă plăcută, constructivă. 

 • Comunicarea în limbi străine, care, pe lângă dimensiunile principale ale abilităţilor de comunicare în limba 

maternă, implică şi abilităţile de mediere şi înţelegere interculturală. Nivelul de cunoştinţe depinde de mai mulţi 

factori şi de capacitatea de ascultare, vorbire, citire şi scriere. 

 • Competenţa matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii se dezvoltă prin faptul că elevul 

comunică/rezolvă în limbaj științific, adoptă un raționament matematic, are respect pentru adevăr, este perseverent 

în a găsi argumente, adoptă o sensibilitate față de problemele cărora matematica le poate aduce o soluție, abilitatea 

de a folosi, aparate de măsură, instrumente și dispozitive tehnologice. Această competență este dezvoltată și prin 

înțelegerea schimbărilor cauzate de activitățile cotidiene. Această competență este  capacitatea de a dezvolta şi a 

aplica gândirea matematică pentru rezolvarea diferitor probleme în situaţii cotidiene, accentul punându-se pe 

proces, activitate şi cunoştinţe. Competenţele de bază privind ştiinţa şi tehnologia se referă la stăpânirea, utilizarea 
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şi aplicarea cunoştinţelor şi a metodologiilor de explicare a lumii înconjurătoare. Acestea implică o înţelegere a 

schimbărilor cauzate de activitatea umană şi a responsabilităţii fiecărui individ în calitate de cetăţean. 

Competenţa matematică şi competenţe de bază în ştiinţe şi tehnologii apare ca fiind de o importanţă crucială, atât 

pentru dezvoltarea personală armonioasă, cât şi pentru cariera viitoare a  elevilor. Această  competenţă este 

definită prin: cunoştinţe, deprinderi şi  atitudini.  Această competență  este  abilitatea  de  a  dezvolta  şi  aplica  

gândirea critică cu  scopul de a rezolva probleme  în situaţii  cotidiene. Această  competenţă se  bazează pe 

importanţa matematicii și științelor pentru societate şi pentru individ, ca parte componentă a societăţii. Această 

competență implică abilitatea şi  dorinţa de a  utiliza concepte, reprezentări, modele matematice de a formula idei 

sau  teorii, opinii personale: interesul şi curiozitatea pentru studiul matematicii și științelor în şcoală sau dincolo 

de şcoală, perseverenţa pentru  rezolvarea unor situaţii  problemă,  dorinţa  de  a  comunica  rezultatele obţinute, 

manifestarea dorinţei de a explora experienţele de învăţare în cotidian sau interes de a rezolva situaţii  problemă 

întâlnite în cotidian prin matematică, științe și tehnologii. 

 

 • Competenţa digitală la fizică se dezvoltă prin faptul că elevul caută, colectează și procesează informațiile, 

accesează și utilizează internetul. 

• Competenţa de a învăţa să înveţi este legată de învăţare, de abilitatea omului de a-și urmări și organiza propria 

învăţare, fie individual, fie în grupuri, conform nevoilor proprii, precum și de conştientizare a metodelor și a 

oportunităţilor. La fizică elevul atribuie un timp pentru învățarea lecției, dovedind auto-disciplină. Competenţa de 

a învăţa să înveţi este legată de învăţare, de abilitatea omului de a-şi urmări şi organiza propria învăţare, fie 

individual, fie în grupuri, conform nevoilor proprii, precum şi de conştientizare a metodelor şi a oportunităţilor. 

• Competenţele sociale şi civice la fizică sunt dezvoltate prin faptul că se comunică într-un mod constructiv 

pentru a manifesta toleranță, exprimă și înțeleg puncte de vedere diferite, se negociază inspirând încredere și 

empatie. Este esenţială înţelegerea codurilor de conduită şi a obiceiurilor din diferite medii în care activează 

persoanele. 

 • Spiritul de iniţiativă şi antreprenoriat reprezintă capacitatea de a transforma ideile în acţiune. Acest simţ 

presupune creativitate, inovaţie şi creativitate, abilitatea de a lucra în colaborare, în echipă, de a aprecia și a 

identifica puncte tari și puncte slabe. Persoana este conştientă de contextul propriei sale activităţi şi este capabilă 

să valorifice oportunităţile apărute. Acesta este fundamentul pentru achiziţia unor abilităţi şi cunoştinţe mai 

specializate, de care au nevoie cei care instituie o activitate socială sau comercială sau contribuie la această 

activitate. 

 • Sensibilizarea și exprimarea culturală, care implică aprecierea importanţei expresiei culturale a ideilor, a 

experienţelor şi a emoţiilor printr-o serie de canale (muzică, teatru, literatură şi arte vizuale). La Concursul de 

creativitate în fizică și tehnologii „Ștefan Procopiu” se putea dezvolta și această competență cheie a elevilor prin 

participare cu diferite lucrări, la diferite secțiuni ale concursului, de ex.: Referate științifice, Compoziții (Film, 

Arte plastice, Literatură, Teatru). 

Toate aceste competenţe-cheie sunt interdependente, iar accentul se pune, în fiecare caz, pe gândirea critică, 

creativitate, iniţiativă, rezolvarea problemelor, evaluarea riscurilor, luarea deciziilor şi gestionarea constructivă a 

sentimentelor. 

Competenţele propuse de UNESCO se sprijină pe conceptul de a învăţa pe toată - durata vieţii şi sunt în 

număr de patru:  

Competența Învățăm să știm presupune combinarea unei educații generale consistente cu posibilitatea de 

aprofundare a unui număr mai restrâns de teme sau de discipline. 
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Competenţa Învăţăm să  facem nu se referă doar la calificările profesionale, ci şi la capacitatea oamenilor 

de  a  se obişnui cu situaţiile  noi  şi de a  lucra în  echipă.  Acest  punct mai  cuprinde  însă şi aplicarea practică a 

celor învăţate în cadrul celor mai diverse experienţe informale, acumulate de tineri în context social şi profesional, 

ca rezultat a unui context  local,  regional sau  naţional, sau formal - incluzând cursuri, studii alternative şi practică.  

Competenţa Învăţăm să convieţuim se referă la necesitatea de a găsi înţelegere pentru ceilalţi şi de a 

intra în  relaţii globale de interdependenţă, de exemplu prin intermediul unor  proiecte sau a unor strategii de 

aplanare a conflictelor în spiritul respectului pentru unele  valori fundamentale precum pluralismul, înţelegerea 

reciprocă şi pacea.  

Competența Învăţăm  să devenim presupune o cunoaştere cât mai exactă a propriei personalităţi şi 

desfăşurarea unor acţiuni în spiritul unei autonomii crescute, a unei capacităţi sporite de judecată şi a unei 

responsabilităţi crescute.   

Educaţia nu trebuie să neglijeze potenţialul unui individ, și să încerce să dezvolte cât mai multe 

competențe pe parcursul școlii. 

Bibliografie 
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COPIII CU DEFICIENŢE –OBIECT AL ABUZULUI FIZIC 

 

Profesor învățământ preșcolar Berechet Aurelia Raluca 

Grădinița „Floare de Colț”, București, sector 3 

 

 Prin deficienţă se întelege pierderea, anomalia, perturbarea cu caracter definitiv sau temporar a unei 

structuri fiziologice, anatomice sau psihologice şi desemnează o stare patologică, funcţională, stabilă sau de lungă 

durată, ireversibilă sub acţiunea terapeutică şi care afectează capacitatea de muncă, dereglând procesul de adaptare 

şi integrare la locul de muncă sau în comunitate a persoanei în cauza.93 

           Literatura de specialitate utilizează o serie de termeni sinonimi pentru a desemna deficienţa mintală, dintre 

care cei mai frecvenţi sunt: întârziere mintală, înapoiere mintală, oligofrenie, arierare mintală, insuficienţă 

mintală, subnormalitate mintală, retard intelectual, handicapat mintal, debilitate mintală, alterarea 

comportamentului adaptativ etc.  

Deficienţele copilului, atât cele fizice cât şi cele emoţionale, pot fi în anumite condiţii factori provocatori 

ai situaţiilor abuzive. Ele pot fi de asemenea, un factor care contribuie la apariţia unei interacţiuni distructive în 

care copilul este respins într-un mod mai mult sau mai puţin deschis. Aceasta se potriveşte mai mult cu acele 

disabilităţi care conduc la o lipsă a reacţiilor copiilor sau la reactii care produc frustrarea părinţilor. De exemplu, 

pot fi copii retardaţi cu care este dificil să stabileşti o relaţie. Copiii care prezintă tulburări cerebrale vor avea un 

plâns şi mai diferit, care va fi mult mai greu de interpretat şi de tolerat. Jaudes şi Diamond au argumentat afirmaţia 

care susţine că acei copii care prezintă disabilităţi sunt mult mai expuşi abuzului, cel puţin abuzului pasiv care 

implică neglijare şi lipsa tratamentului medical.94 Studii ulterioare au arătat o reprezentare superioară a copiilor 

cu disabilităţi în rândul copiilor care au fost abuzati. Un alt aspect, deosebit de important, ce trebuie menţionat se 

refră la faptul că disabilităţile pot apărea şi ca urmare a abuzului.                            

 Recentele studii din întreaga lume sugerează că abuzul asupra acestor copii cu deficienţe a devenit ceva 

comun în viaţă „multor, probabil, majorităţii oamneilor cu disabilităţi”.95 Oficiul Naţional pe Probleme de Abuz 

şi Neglijenţă din Chicago a dat publicităţii, un raport, în 1994, conform căruia incidenţa abuzului copiilor cu 

disabilităţi era de 1,7 ori mai mare decât incidenţa abuzului copiilor fără disabilităţi. 96 În timp ce cauzele abuzului 

sunt în general aceleaşi cu cele ale abuzului copiilor normali, factorii unici contribuie la creşterea numarului de 

abuzuri ale copiilor disabili. Aspecte ale anumitor disabilităţi plasează unii copii într-o poziţie chiar mai 

vulnerabilă, putându-se proteja mai greu decât cei normali. 

 

Problemele de comportament – consecinţă a abuzului fizic 

Criterii de definire a problemelor de comportament  

▪ comportamentul însuşi sau severitatea sa sunt inadecvate în raport cu vârsta şi nivelul de dezvoltare a 

persoanei; 

▪ comportamentul este periculos atât pentru persoana care îl produce, cât şi pentru cei din jur; 

▪ comportamentul reprezintă un handicap suplimentar semnificativ pentru persoană, fie prin interferarea şi 

afectarea gravă a învăţării de noi deprinderi, fie prin excluderea persoanei de la importante oportunitati 

pentru învăţare; 

 
93 Neamţu, Cristina, Gherguţ, Alois, 2000, Psihopedagogie speciala, Ed.Polirom, Iaşi, p.40.  
94 Jaudes,P.K.şi Diamond L.J., Neglect of chronically ill children, Archives of Pediatrics and Adolecent Medicine, Vol. 140 No. 
7, July 1986, disponibilă şi la http://archpedi.ama-assn.org/cgi/ content/abstract/140/7/655. 
95 Vezi Buchele-Ash, A., Mitchell, L., Child Abuse and Neglect of Children with Disabilities, Beach Center on Families and 
Disability, The University of Kansas, 1995. 
96 Raportul Simpozionului Naţional al Abuzului şi Neglijenţei Copiilor cu dezabilităţi,  Abuse and Neglect of Children with 
Disabilities, Washington, noiembrie 1994, p.8.  

http://archpedi.ama-assn.org/cgi/
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▪ comportamentul respectiv determină un stres semnificativ în viaţa celor care trăiesc şi muncesc cu 

persoana, ceea ce conduce la scaderea calitatii vieţii acestora la un nivel inacceptabil; 

▪ comportamentul e contrar normelor sociale/şcolare. 

   Cauze ale problemelor de comportament 

La persoanele cu deficienţe nu se poate vorbi de o cauza unică, ci de un complex de factori care concură 

la  explicarea apariţiei dificultăţilor comportamentale. Între acesti factori, Zarkowska şi Clements, au identificat 

următorii factori: factori biologici (prezenţa lor creşte probabilitatea ca o persoană să dezvolte probleme de 

comportament), factorii sociali (au şi ei influenţe importante asupra comportamentului. De exemplu: persoanele 

care primesc o îngrijire de slabă calitate sau care sunt respinşi de părinţi sau de societate au şanse mai mari să 

dezvolte tulburări de comportament şi emoţionale), factori emoţionali (persoanele cu dificultăţi în învăţare  au 

experimentat mai mult esecul în diversele aspecte ale vieţii lor), factorii cognitivi (includ abilităţile slabe de 

comunicare, de rezolvare a problemelor şi de interacţiune socială.97Cu cât aceşti factori acţioneaza mai mult 

împreuna, cu atât creşte şi probabilitatea dezvoltării unor tulburari de comportament. 

Cauzele, care determină în mod semnificativ apariţia dificultăţilor de învăţare la copii. Aceştia prezintă 

forme de dificultate intelectuală de tip şcolar care decurg din discordanţa existentă între nivelul intelectual şi 

performanţele şcolare, urmate de un retard şcolar. Aceste cauze pot fi incluse în urmatoarele grupe: 

1.  Cauze care ţin de mediul familial:  condiţii socio-culturale precare; carenţe ale ambianţei familiale în absenţa 

confortului afectiv al copilului; dezinteres din partea părinţilor pentru pregătirea şcolară a copilului; absenţa unor 

modele şi a sprijinului în situaţii de învăţare mai dificile; comunicare precară sau inexistenţa între părinţi, între 

părinţi şi copii; familii dezorganizate sau reconstruite; suprasolicitarea copilului la activitati gospodăreşti şi 

organizarea neraţională a regimului de viaţă şi muncă al copilului. 

2.  Cauze care provin din mediul scolar: organizarea deficitară a activităţilor de învăţare; schimbarea frecventă 

a unităţii şcolare sau a profesorilor; insuficienţe din partea personalului didactic;slaba pregătire profesională, lipsa 

de experienţă didactică, utilizarea unor metode de lucru neadecvate (abuz de metode verbale, lipsa materialului 

didactic, agresivitate verbală). 

3.  Cauze care provin de la copil: boli cronice sau contagioase care presupun o absenţă îndelungată de la şcoală; 

tulburări afective care induc copilului reacţii de opoziţie, de demisie, de refuz, de izolare; tulburări de limbaj şi 

tulburări de schemă corporală, lateralitate, orientare, organizare şi structurare spaţio-temporală. 

     Aceste manifestări reprezintă consecinţele unei insuficienţe mintale dobândite printr-o educaţie deficitară, 

fiind net diferenţiate de deficienţa mintală de structură, de organizare specifică, unde recuperarea are un caracter 

relativ. Copilul cu dificultăţi în învaţare poate fi recuperat în totalitate în urma unui tratament medical şi 

psihopedagogic adecvat sau prin înlăturarea condiţiilor care au condus la instalarea retardului. 

Atitudinea faţă de învăţare a elevilor cu cerinţe educative speciale 

Aspectul cel mai dificil în activitatea educativă este să-i determini pe copiii cu deficienţe mintale să vrea 

să înveţe şi sa-i faci să persiste în efortul lor atunci când se confruntă cu dificultăţi. Atitudinea deficienţilor mintali 

faţă de învăţare este una constant negativă, mai mult sau mai puţin selectivă faţă de o anumită activitate, 

manifestata în : pasivitate, non-implicare/evitare, opozabilitate-negativism. 

În literatura de specialitate, aceste atitudini faţă de învăţare este explicată ca fiind efectul dificultăţilor în 

procesul învăţării, determinate de specificul funcţionării lor psihice, şi care conduc la un lung şir de eşecuri. 50-

60% dintre copiii cu dificultăţi de învăţare98 prezinta tulburari de comportament. 

Principalii indicatori ai eficienţei procesului educativ  

 
97 Zarkowska, E. şi Clements, J., 1996, Problem behaviour and people with severe learning disabilities. The S.T.A.R. Approach, 
Chapman and Hall, Londra, p.134. 
98 Tilstone, C., 1995, Teaching Pupils with severe learning difficulties. Practical Approach, David Fulton Publisher, Londra, 
p.65. 
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Un proces educaţional eficient  este acela în urma căruia elevul cu cerinţe educative speciale dobândeşte 

calităţile fizice şi psihice care îl fac apt:99 

1. să ajungă la autonomie personală, între limitele determinate în gradul handicapului; 

2. să exercite o ocupaţie sau profesie; 

3. să-şi formeze comportamente adecvate la situaţii sociale, ceea ce permite integrarea socială; 

4. să obţină capacitatea de a comunica oral-scris, printr-o continuă înţelegere a lumii înconjurătoare şi a 

relaţiilor cu ceilalti; 

5. să-şi formeze interese cât mai diverse; 

6. să-şi formeze sentimente de responsabilitate personală şi de autoconducere; 

7. să-şi însuşească abilităţi locomotorii şi dexterităţi manuale. 

Aceste calităţi/comportamente reprezintă atât indicatori ai eficienţei procesului terapeutic-educativ, dar, 

implicit şi ai calităţii muncii cadrelor didactice. 

Eficienţa activităţii educative depinde şi de abilitatea profesorului de a rezolva diferitele probleme de 

comportament ce apar ca reacţii la evenimentele învăţării. 

Modalităţi de intervenţie în rezolvarea problemelor de comportament  

Pentru  prevenirea sau reducerea nivelului abuzului printre copii, diverşi autori au încercat formularea 

unor strategii de intervenţie atunci când fenomenul a fost observat.100 Astfel, au fost identificate şapte măsuri: 

conştientizare, prevenire, colaborare, training, familii, copii, legislaţie. 

 Conştientizarea se referă la necesitatea răspândirii printre organizaţiile existente şi sistemele de servicii 

a cauzelor şi efectelor devastatoare ale abuzului asupra unui copil, astfel încât să se facă primele demersuri în 

vederea prevenirii şi reducerii acestui fenomen. În acest sens, media ar trebui să publice mai mult pe probleme 

privind familiile şi copiii lor cu deficienţe; ar trebui să se dezvolte un centru de reabilitare. 

 Prevenirea se referă la reducerea riscului apariţiei fenomenului de abuz la copiii cu deficienţe. Printre 

măsurile de prevenire identificate se numără: sprijinirea familiilor, programe părinte-părinte, sprijin acordat 

părinţilor atât pre-natal, cât şi post-natal.  

 Colaborarea, problema copiilor cu deficienţe abuzaţi a fost văzută, de-a lungul timpului, ca o chestiune 

„împărţită” în două. Pe de o parte, în prevenire, reducere, intervenţie a abuzului sunt implicate foarte multe 

discipline, iar pe de altă parte copii cu deficienţe fac obiectul mai multor domenii. Date fiind aceste chestiuni, 

pentru o mai mare eficienţă este necesară colaborarea între diversele domenii implicate. 

 Trainingul se referă la organizarea de cursuri pregătitoare, întrucât formarea de specialişti şi implicarea 

lor în problemele copiilor cu deficienţe abuzaţi reprezintă cea mai bună metodă de a interveni în timp util. 

În ceea ce priveşte familiile şi copiii se impune ca specialiştii în domeniu să ajute părinţii, dar şi copii prin 

educaţie, oferirea de informaţii, tratarea cu respect a fiecărei persoane ce se adresează serviciilor de asistare. 

Întrucât, apariţia tulburărilor de comportament e determinată de o diversitate de cauze şi demersul de 

rezolvare a acestora presupune abordări de acţiuni multiple. Urmărind rezolvarea tulburărilor de comportament 

se pot distinge: 

 
99 Verza, E. (coord.), 1987, Metodologii contemporane în domeniul defectologiei şi logopediei, Ed.Universităţii, 
Bucureşti,.p.123.  
100 vezi Raportul Simpozionului Naţional al Abuzului şi Neglijenţei Copiilor cu dezabilităţi, (noiembrie 1994), Abuse and 
Neglect of Children with Disabilities, Washington, p. 23. 
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a) abordarea biologică ce se concentreză pe intervenţia farmacologică (de exemplu pentru a se 

reprima comportamentul agresiv); 

b) abordarea socială accetuează importanţa unui mediu de viaţă normal, de calitate şi, în special, 

nevoia de a se trata persoanele cu dificultăţi în învăţare cu respect şi demnitate, precum şi de 

a le oferi o mai mare autonomie în mediul lor de viaţă; 

c) abordarea educaţională subliniază importanţa dezvoltării abilităţilor şi deprinderilor, precum 

şi a experienţei personale, deoarece indivizii tind să-şi folosească orice deprindere disponibilă 

pentru a-si realiza trebuinţele. 

d) abordarea psihologică urmăreşte înlăturarea stărilor psihice conflictuale, a sentimentelor de 

inferioritate şi a sensibilităţii exacerbate  la deficienţii motori şi senzoriali, şi consolidarea 

trăsăturilor pozitive de personalitate. 

Terapia comportamentală, una dintre variantele de intervenţie fundamentate psihologic, porneşte de la 

constatarea că stimulii pozitivi (recompensele) întăresc comportamentul, în timp ce stimulii negativi (sancţiunile) 

îl reduc sau îl anihilează. 

Presupune aplicarea unor strategii de intervenţie psihopedagogică destinată prevenirii şi corectării 

comportamentelor indezirabile mediului şcolar şi social, consolidarea unor atitudi favorabile faţă de şcoală din 

partea elevului cu tulburări de comportament. Un rol important în cadrul acestui proces revine consilierului şcolar 

care, având pregatire psihopedagogică, poate folosi o varietate de metode şi tehnici de consiliere destinate 

schimbării sentimentelor şi atitudinilor ce stau la baza apariţiei tulburărilor de comportament. Pentru a consolida 

efectul recuperator al programelor de consiliere, este necesar ca fiecare profesor să colaboreze permanent cu 

psihologul sau consilierul din şcoală şi să manifeste anumite deprinderi sociale şi pedagogice. 

Activitatea educativă cu elevii care prezintă tulburări de comportament solicită din partea fiecarui 

profesor o foarte bună cunoaştere a naturii umane. A strategiilor de cunoaştere a personalităţii elevilor şi o 

capacitate empatică deosebită necesară înţelegerii şi acceptării celor din jur aşa cum sunt ei în realitate, cu calităţile 

şi defectele lor. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1355  

CONȚINUTURILE INTEGRATE, FACTOR CE CONTRIBUIE  

LA CALITATEA EDUCAȚIEI  

 

Profesor înv. primar Angela Chiroșcă 

                                                           Școala Gimnazială Nr.29 Galați 

 

În ansamblul componentelor procesului de învăţământ conţinutul integrat ocupă o poziţie centrală, 

deoarece formarea, adică modificările care se produc la nivelul personalităţii elevului, se bazează pe 

informare, pe calitatea informaţiilor şi pe modalităţile participative de achiziţionare a acestora de către elevi. 

Obiectivele educaţionale nu se pot determina în mod abstract, ci numai în raport cu conţinuturile ce sunt 

vehiculate în activitatea de instruire şi învăţare. Toate celelalte componente ale procesului de învăţământ 

(metode, mijloace, strategii, etc.) se stabilesc în funcţie de particularităţile conţinuturilor vehiculate. 

 Proiectarea întregului demers didactic, a situaţiilor de instruire se realizează în funcţie de 

conţinuturile învăţării integrate, pentru a reliefa valenţele formative. Prin  integrare se înţelege stabilirea 

conştientă a acelor legături între idei, care şi fără voia noastră s-ar fi stabilit, de la sine, deşi mai cu anevoie, 

pentru că erau cerute de natura lucrurilor. Pe lângă acestea, integrarea are o repercusiune puternică asupra 

totalităţii vieţii sufleteşti, contribuind astfel puternic la educaţia voinţei şi a sentimentelor, într-adevăr, 

unitatea intelectuală nu poate să nu influenţeze, structurând unitar, şi viaţa emotivă şi voliţională. Prin efectul 

unui fel de rezonanţă sufletească, viaţa emotivă şi voliţională a cuiva este determinată de cea intelectuală. 

Pentru determinarea voinţei, reprezentările iau aspectul de motive.  

 Consider că este important să sugerăm învăţătorilor un demers integrator, interdisciplinar, în 

abordarea coerentă a unui domeniu distinct de învăţare: realitatea înconjurătoare, spaţiul în care îşi desfăşoară 

activitatea atât subiectul educat, elevul, cât şi învăţătorul, ca organizator principal al procesului de instruire.  

Abordarea integrată a mediului înconjurător (în ciclul primar, dar nu numai), are o dimensiune 

paradigmatică prin următoarele câmpuri: raportul om-mediu tinde să devină coordonata majoră a lumii 

contemporane; instruirea referitoare la mediul înconjurător îmbină elemente practicate în celelalte domenii 

(matematică, limbă română, limbi străine, educaţie estetică şi civică, educaţie fizică, ştiinţe); necesitatea 

construirii în final a unei concepţii integratoare, bazate pe toate aceste elemente, care să aibă o funcţie teoretică 

şi acţională; asigurarea unui suport pentru autoinstruire şi educare permanentă.  

 Este vorba de cantitatea, varietatea, calitatea şi intensitatea informaţiilor care există în mod 

obiectiv în jurul subiectului educat. Mijloacele prin care sunt transmise informaţiile au evoluat, de asemenea, 

de o manieră care a mutat câmpul central al perceperilor din clasă (prin intermediul manualelor) în exteriorul 

clasei, prin intermediul sistemelor multimedia.  

Există şi o diferenţă evidentă în ceea ce priveşte rapiditatea propagării informaţiei; este simplu să 

comparăm o lecţie realizată în urmă cu câteva decenii şi o lecţie actuală, sprijinită de un ansamblu de mijloace 

moderne de învăţare.  

Problema principală care se pune, consideră E. Joiţă, este de a utiliza în mod constructiv 

caracteristicile favorabile ale  fluxului informaţional ce se dezvoltă spre elevi şi de a face ca, utilizând raţional 

resursele sale, să contribuim în mod real la educarea şi dezvoltarea lor intelectuală. Este de observat, însă, că 
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ansamblul informaţilor (îndeosebi cele extraşcolare) are o puternică încărcătură „negativă”, care redă cu 

precădere anumite părţi din realitatea obiectivă. Este evident că o educaţie modernă trebuie să prezinte o 

selectivitate corespunzătoare faţă de aceste informaţii şi să concretizeze interesul elevilor spre cele cu adevărat 

utile propriei formări. 

Consecinţele pentru procesul de învăţare integrată se referă la următoarele repere metodologice: 

observarea direcţionată a unor elemente simple şi redarea (oral sau în scris) a acestora; ordonarea unor obiecte 

şi fenomene observate (după criterii sugerate, iar apoi după criterii alese de elev); stabilirea unor corelaţii 

între elementele observabile; redarea unor elemente şi fenomene după imagini ale acestora; integrarea 

cunoştinţelor în sistemul percepţiei empirice; dezvoltarea curiozităţii de investigare a unor elemente cu un 

grad înalt de impresionabilitate; realizarea unor experimente simple, în scopul perceperii directe a 

fenomenelor specifice şi a deprinderii tehnicilor elementare de investigare. 

Aceste cerinţe individualizate trebuie puse în corelaţie cu necesitatea realizării unui învăţământ care 

să aibă într-o măsură mai mare un caracter informal şi care să presupună creşterea ponderii interînvăţării. În 

acest context putem organiza învăţarea pe structuri integrate. Problema principală pe care dorim să o sugerăm 

este în esenţă următoarea: procesul de cunoaştere exersat de elev are la această vârstă un caracter global 

integrator, iar realitatea asupra căreia se exercită, de asemenea, este coerentă şi structurată. Procesul de 

învăţare va trebui să fie adecvat structurii psihologice a elevilor şi să permită dezvoltarea la aceştia a unui 

sistem de cunoştinţe coerent, ordonat şi obiectiv. Adecvarea între metoda de analiză şi obiectul analizabil este 

fundamentală în învăţare pentru etapa la care ne referim. 

Putem aborda diverse modalităţi de aplicare a teoriei inteligenţei multiple în contextul actual al şcolii: 

secvenţa la începutul lecţiilor obişnuite (folosirea inteligenţelor multiple ca „punct de plecare”);  pe parcursul 

orei (învăţarea şi verificarea învăţării prin produse realizate, prin coduri de simboluri diverse şi din perspective 

diferite); exploatarea unei teme la nivelul unei discipline prin diferite coduri de reprezentare; exploatarea unei 

teme interdisciplinare; în cadrul unui proiect individual prin care fiecare elev îşi va realiza sarcina de lucru în 

perspective şi cu mijloacele inteligenţei/inteligenţelor tari (ex.: „Cartea de vacanţă”); în cadrul unui proiect 

de grup (ex.: „Un abecedar ilustrat”); propunerea unor discipline opţionale care să permită exploatarea şi 

dezvoltarea inteligenţelor dominante (ex.: „Printre sunete şi culori”, „Creangă - povestitorul copiilor”, „Teatru 

pentru copii”, „Teatru de marionete”, „Comunicarea din perspectiva literaturii şi a artelor”, etc.); activităţi 

extracurriculare şi extraşcolare. 

Oricât de mult ar contribui integrarea la dezvoltarea inteligenţelor multiple ale fiecărui copil şi la 

aprofundarea unor concepte sau formarea unor competenţe prevăzute în programa pentru clasele  I-IV precum 

şi la educarea totală a elevilor, ea nu scuteşte învăţământul de a proceda şi pe alte căi pentru înfăptuirea 

principiului social, a armoniei productive cu mediul, deci nu numai cu cel sintetic reprezentat de materiile de 

învăţământ.  

Dezvoltarea armonioasă favorizează introducerea personalităţii în mediu, nu numai prin inteligenţă, 

ci prin totalitatea sa sufletească, şi astfel principiul social este corectivul principal al înstrăinării de viaţă pe 

care învăţământul o aduce cu sine din cauza caracterului său sintetic. Precum prin cercetare şi intuiţie se 

accentuează mai mult latura individuală a idealului educaţiei, prin principiul social se reliefează latura sa 

socială, integrarea servind amândurora şi fiind în acelaşi timp şi un util mijloc de trecere de la o latură la alta.  
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Astfel, intuiţia, integrarea şi principiul social dau coloritul de tot momentul al învăţământului. Prin 

înfăptuirea tuturor acestor principii, în mod concomitent, lucrăm la înfăptuirea cu adevărat a idealului ultim 

al educaţiei, idealul personalităţii armonios dezvoltate. 
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STIMULAREA CREATIVITĂȚII PRIN INTERMEDIUL 

 MATEMATICII ÎN CICLUL PRIMAR 

 

                                                                                           Prof.înv.primar Ciolacu Mihaela Valentina 

 Școala Gimnazială Nr.29,Galați 

 

               Afirmarea în orice domeniu de activitate presupune şi necesită o informare sistematică, la zi. Aceasta 

are ca resort motivaţional interesul de cunoaştere, deoarece fără a stimula interesul nu este posibilă dezvoltarea 

trebuinţelor de cunoaştere, iar fără acestea ar avea de suferit atât calitatea cunoştinţelor însuşite cât şi dezvoltarea 

individualităţii.Interesele de cunoaştere ale elevilor din primele clase nu sunt încă diferenţiate, cititul, scrisul, 

socotitul fiind pentru cei mai mulţi copii la fel de atrăgătoare. Preferinţele care apar uneori sunt determinate de 

reuşita pe care o are elevul la unul din aceste obiecte, de satisfacţia trăită ca urmare a succesului.Atitudinea 

preferenţială a elevului faţă de un anumit obiect de învăţământ este generată de interacţiunea unor factori externi 

(conţinutul disciplinei şcolare, caracterul atractiv şi interesant al predării, personalitatea dascălului, cunoaşterea 

importanţei sociale a obiectelor de învăţământ, opiniile părinţilor etc. ) şi a unor factori interni (capacităţile 

cognitive şi interesele cognitive ale elevului, componentele motivaţionale de ordin afectiv, sentimentul succesului 

şi al insuccesului trăite de elevi în urma aprecierii dascălului, nivelul de aspiraţie format în funcţie de capacitatea 

de autoestimare, etc. ). 

               În formarea interesului faţă de acest dificil obiect de învăţământ (matematica) un rol deosebit de 

important îl are măiestria pedagogică a dascălului. El ,,deschizătorul de drumuri ,, , găseşte întotdeauna cele mai 

potrivite modalităţi prin care să contribuie la formarea şi educarea interesului faţă de matematică. În învăţământul 

primar interesul pentru matematică poate fi format şi educat prin: a. folosirea celor mai potrivite metode de 

învăţământ în fiecare secvenţă a lecţiei, cu deosebire a acelora care-l pun pe elev în situaţia de a fi activ, de a 

înţelege, de a dobândi noi achiziţii, de a face prin efort propriu;b. utilizarea unor mijloace de învăţământ 

adecvate;c. demonstrarea caracterului practic-aplicativ al informaţiilor matematice;d. crearea unui cadru socio-

afectiv propice în lecţii prin instaurarea unor raporturi de colaborare între educat şi educator; 

           Tradiţională sau modernă este bună metoda care duce la rezultatele scontate. Eficienţa lor depinde de modul 

în care ea este valorificată în contextul didactic, de măsura în care antrenează eforturile elevilor, de cantitatea de 

efort intelectual şi practic solicitată , de influenţa pe care o are asupra rezultatelor şcolare. Metodele didactice sunt 

într-o permanentă şi inevitabilă interacţiune pentru că numai astfel pot atinge anumite obiective 

educaţionale.Explicaţia, demonstraţia, conversaţia, exerciţiul îmbinate cu metodele de activitate independentă, 

învăţare prin cooperare, învăţare prin problematizare, prin descoperire, învăţare bazată pe jocuri didactice, 

învăţarea cu ajutorul calculatorului, metoda predării reciproce, tehnica ,,Ştiu/ Vreau să ştiu/ Am învăţat,, , tehnica 

,,Turul galeriei,, sunt câteva din metodele de învăţământ şi tehnicile utilizate în cadrul orelor de matematică în 

ciclul primar.Unele dintre ele, prin caracterul lor activ, contribuie în mod special la formarea şi dezvoltarea 

interesului faţă de matematică.             Astfel, dintre metodele de activitate independentă, învăţarea cu ajutorul 

fişelor de lucru permite individualizarea instruirii prin luarea în considerare a ritmului de lucru propriu fiecărui 

elev, dar şi a nivelului de însuşire a cunoştinţelor la care a ajuns el. Ele pot fi utilizate în toate momentele activităţii 

didactice. Prin câştigarea încrederii în forţele proprii, obţinând rezultate bune la nivelul său de inteligenţă,elevul 

va fi motivat şi chiar interesat de activitatea matematică ce până atunci i s-a părut atât de grea. 

               O altă metodă de activitate independentă folosită cu succes în orele de matematică în scopul formării şi 

dezvoltării interesului elevilor ar fi temele pentru acasă. Alegerea acelor teme pentru acasă prin care să se pună 

accent pe latura aplicativă a cunoştinţelor matematice stimulează interesul elevilor şi dorinţa lor de 

cunoaştere.Exemple de asemenea teme: măsurători, cântăriri, construirea din corpuri geometrice a unor 

jucării.Învăţarea matematicii prin problematizare stimulează curiozitatea activă şi polarizează interesele elevilor. 

Situaţiile-problemă trebuie concepute şi formulate în funcţie de particularităţile psihologice de vârstă şi 

individuale ale elevilor pentru a nu se ajunge la situaţiile de renunţare la efectuarea sarcinii, la eşec, dar nici să nu 

fie prea uşoare, pentru a le stimula şi menţine interesul. Când elevul reuşeşte să elimine toate ipotezele false şi să 

o identifice pe cea reală bucuria descoperirii îl motivează intrinsec pentru activitate.Copilul de vârstă şcolară mică 
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are o gândire care operează la nivelul operaţiilor concrete, astfel el pătrunde în înţelesul real al conceptelor 

matematice, îşi  

însuşeşte logica acestora ridicându-se treptat la înţelegerea şi operarea cu abstracţiunile matematice. Eficienţa 

utilizării metodelor de învăţământ depinde într-o mare măsură şi de utilizarea mijloacelor de învăţământ adecvate 

situaţiei de învăţare.  

              În vederea educării interesului faţă de matematică la şcolarii mici este foarte important ca ei să cunoască 

aplicaţiile practice ale studierii acestei discipline. Acestea pot consta în:-anticiparea lungimii unor obiecte ,,din 

ochi,, şi apoi verificarea exactităţii evaluării prin măsurători reale;-anticiparea capacităţii unui vas observându-i 

atent volumul şi testarea corectitudinii aprecierii prin măsurători reale cu diferite lichide:-anticiparea masei unui 

corp prin ,,cântărire,, în mână şi verificarea gradului de corectitudine a evaluării reale;-compararea lungimii, 

capacităţii, masei, ariei a două corpuri şi verificarea gradului de corectitudine a aprecierilor prin măsurători 

concrete;-calcularea restului pe care trebuie să-l primească în urma unor cumpărături(jocul ,,La piaţă,,);-

construirea reală a unor obiecte prin aplicarea cunoştinţelor referitoare la figuri şi corpuri geometrice(,, Colivia 

pentru păsări,,).Crearea unui cadru socio-afectiv propice în lecţii prin instaurarea unor raporturi de colaborare 

între educat şi educator este o premisă a formării şi dezvoltării interesului pentru învăţarea matematicii şi a oricărui 

obiect de învăţământ.Stimularea succesului şcolar la matematică prin tratare diferenţiată mergând până la 

individualizarea sarcinilor în funcţie de particularităţile de vârstă, cât şi de particularităţile individuale reprezintă 

un factor al dezvoltării interesului de cunoaştere al şcolarului mic. Concepute gradual din punct de vedere al 

dificultăţii, rezolvarea sarcinilor propuse oferă posibilitatea copilului să-şi demonstreze capacitatea de progres cu 

fiecare pas rezolvat, ceea ce îi conferă mai multă siguranţă şi încredere în sine şi-l motivează în vederea realizării 

paşilor următori.Motivaţia intrinsecă a elevului pentru matematică este consolidată dacă climatul , activităţile sunt 

suficient de interesante pentru a-l determina să realizeze sarcinile date. 

                Optimizarea procesului de învăţământ prin activizarea elevului, pe calea stimulării şi cultivării 

intereselor cognitive ale acestuia , este una dintre sarcinile cele mai importante ce revin dascălilor în această 

perioadă în care se pune accent pe educaţia permanentă , ce presupune în mod necesar şi existenţa unei motivaţii 

cognitive permanente ale căror baze se pun pe băncile școlii. 
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JOCUL DE ROL LA COPII 

MIHALCEA GEANINA 

GRĂDINIȚA ,,STELUȚA”, SECTOR 2,BUCUREȘTI 

 

      Jocurile de rol ocupă un loc foarte important în deciziile din viitor a copiilor , și îndeplinesc un rol 

important în dezvoltarea personalității lor. 

   Aceste jocuri încep cu o simplă imitare. Imitarea jucăușă apare în viața copilului pentru prima dată în jurul 

lunii a 12-a. Se caracterizează prin imitarea diferitelor gesturi. 

   De la vârsta de 2 ani devine important jocul cu simboluri, cánd cei mici cu ajutorul diferitelor accesorii și 

jucării pot prezenta situații văzute / observate. Astfel ei pot bea dintr-o ceașcă imaginară sau o pot hrăni păpușa. 

Importanța modelelor de comportament 

      În afară de mediul de acasă bine cunoscut, filmele și cărțile de povești influențează semnificativ 

comportamentul micuților. Copiii deseori imită comportamentul prințeselor, a supereroilor și a personajelor 

întâlnite în povești și fime. Cu timpul, cei mici realizează, că aceste personaje nu sunt reale, doar fictive și încep 

să se intereseze de persoane adevărate, de exemple din viața reală, un polițist, învățătoare preferată, sau domnul, 

care proiectează mașini super rapizi. 

    Cu observarea lumii din jurul lor, copiii formează în gândurile lor diferite scenarii, pe care le pot refolosi la 

următorul joc. Astfel vor reaminti vânzătoare din magazin, care stă la casa de marcat, sau medicul, care 

bandajează rana. Cu jocurile de rol, învață modelele diferite de comportament și exersează cum să reacționeze în 

situații similare. 

     Cu ajutorul jocurilor de rol, copiii fac cunoștință măcar parțial cu unele meserii, și pot decide care le place 

mai mult. 

     Dacă copilul dvs. Imită cu drag în timpul jocului unele profesii ale adulților, de fapt își dezvoltă imaginația. 

Dacă un copil este imaginativ de natură, la un alt copil poate este nevoie de inspirarea fanteziei. La acesta le 

ajută jocurile de rol. 

Când micuții intră în pielea unui actor și se joacă de-a pompierul, sau de-a învățătoarea, pentru scurt timp pot 

îndeplini rolul altora. În astfel de momente trebuie să adună cât mai multe informații, pentru a prezenta situația 

gândită într-un mod cât mai real.De exemplu, în jocul de rol de medic, folosesc cuvintele stetoscop sau 

radiografie, fără a acorda atenție învățatului. În acest caz vorbim de educare interactivă, care este mult mai 

eficient, decât tocitul de rutină. 

    Aceste jocuri dezvoltă inteligența, curiozitatea și gândirea critică. Încurajează în mod natural entuziasmul 

copiilor după lumea ce le înconjoară. Calitățile enumerate îndeplinesc roluri importante în viața oamenilor, nu 

numai la exersarea unei profesii, dar și în procesul de a deveni independent. 

      Prin exersarea diferitelor ocupații, pot încerca adevăratele provocări a vieții. Se vor întâlni cu 

dificultăți, probleme, conflicte mai mari, neînțelegeri, ca și în viața de zi cu zi. Se vor confrunta cu 

întrebări morale, vor învăța să facă diferență între lucruri corecte și incorecte. Vor învăța că marfa cumpărată, 

sau serviciile trebuie plătite. 

https://www.jucariiteddies.ro/jucarii-de-rol/
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     Jocurile de rol dezvoltă abilitățile sociale a copiilor-sunt foarte importante în comunicarea verbală și non-

verbală (gesturi, mimica). Copiii învață să-și controleze comportamentul impulsiv, și de a accepta deciziile 

altora. 

Cei mai mici întăresc legăturile între prieteni cu ajutorul jocurilor de rol, învață cum să coopereze, și cum să fie 

atenți unul la altul. 

Copiii de multe ori repetă propozițiile sau expresiile auzite de la părinții lor, de la cunoștințe, sau de la alte 

adulți, astfel își dezvoltă vocabularul, învață înțelesul cuvintelor, cum să le folosească corect în timp ce 

perfecționează limba maternă. 

Avantaje ale jocurilor de rol 

● Permite încercarea situațiilor adevărate de viață 

● Dezvoltă imaginația, curiozitatea și gândirea critică a piticilor. 

● Ajută la dezvoltarea abilităților de comunicare și de exprimare. 

● Permite încercarea situațiilor, observarea și descoperirea lumii. 

● Dezvoltă abilitățile sociale, cooperarea și responsabilitatea. 

● Învață copiilor ce înseamnă empatia-compasiunea față de o altă persoană. 

● Ajută la învățarea modelelor  corecte de comportament. 

● Măresc cunoștințele copiilor și învață prin joacă. 

● Inspiră conștiința piticilor și le ajută să-și găsească drumul vieții 

● Învață copiilor obiceiurile culturale și sociale. 

Jocul de rol nu este doar o activitate distractiva pentru cel mic, el devine un instrument esential al invatarii. 

Copilul invata prin experienta, deoarece devine "actor" al vietii sociale si nu numai, si are ocazia sa invete 

lucruri noi, sa isi formeze convingeri si sa infrunte situatii complicate, in care se vede nevoit sa gaseasca solutii 

creative pentru a le depasi. Potrivit specialistilor, prin acest tip de joc, el este incurajat sa se joace si sa 

dobandeasca o multime de abilitati si cunostinte: 

● isi exploreaza imaginatia; 

● dobandeste noi elemente de limbaj si isi dezvolta vocabularul; 

● invata gandeste abstract; 

● isi imbunatateste abilitatile sociale; 

● constientizeaza efectele sau consecintele unei actiuni asupra altora; 

● intelege punctul celorlalti de vedere; 

● dezvolta abilitati de lider; 

● capata incredere in sine si in fortele proprii; 

● invata lectii de viata importante; 

● gaseste solutii creative la diverse probleme. 
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Idei de jocuri de rol pentru copii 

Imitarea mamicii si a taticului 

Jocurile de rol incep sa prinda contur printre activitatile copilului inca de cand este mic si isi fac simtita prezenta 

in mod firesc. Sigur ca ele trebuie incurajate si mai mult de catre tine, insa copilul va dori sa te imite pe tine sau 

pe tatic, fara ca macar sa ii sugerezi acest lucru. Dorinta de "a fi ca mami si ca tati", care apare in mod natural, 

este un prim joc de rol pe care micutul tau il pune in aplicare si din care invata foarte multe. 

Permite-i copilului sa te imite si sa te ajute atunci cand faci curatenie si sa reproduca anumite comportamente 

ale tale - atunci cand gatesti, cand muncesti, cand vorbesti la telefon etc. 

In felul acesta, copilul nu doar ca te va cunoaste mai bine, dar intelege mai bine si comportamentul adultilor si 

invata abilitati care-l vor ajuta mai tarziu. 

Imitarea unor situatii reale de viata 

Copilul adora sa se joace de-a profesoara, doctorul, vanzatoarea, pompierul, cantareata, actrita etc. Sunt jocuri 

de rol in care copilul imita situatii reale de viata sau personaje, pe care le reproduce imaginar. 

In acest fel, copilul invata mai multe si intelege mai bine lumea inconjuratoare. Punandu-se in pielea unor 

personaje reale, el isi explica anumite comportamente si actiuni pe care le fac unele persoane pe care le 

intalneste in viata reala. Cu alte cuvinte, se joaca de-a doctorul pentru a intelege mai bine ce se intampla in 

cabinetul medicului, ce presupun exact consultatiile, dar din postura cealalalta, nu a pacientului, ci a doctorului. 

Cu ajutorul jocului de rol, copilul poate scapa de frica de medici sau de alte fobii sau temeri legate de anumite 

persoane sau situatii sociale (circ, clovni, concerte etc.) 

Jocuri... de-a imbracatul 

Aceste joculete sunt mai potrivite pentru fetite, care adora sa imite personaje precum printese, regine, modele, 

actrite, manechine si sa se preschimbe in ele cu ajutorul hainelor, machiajului etc. 

Copilul se poate transforma numaidecat intr-un judecator autoritar daca imbraca o roba, intr-o fantoma 

prietenoasa, daca ii pui un cearsaf sau in Spiderman ori Superman, daca incropesti cateva hainute si ii faci o 

capa sau un costum de paianjen. 

Reconstituirea unor scene de poveste 

Povestile pentru copii sunt o sursa inepuizabila de inspiratie pentru jocuri de rol. Pe langa faptul ca prichindelul 

tau poate pune in scena si personaliza povesti clasice precum Cenusareasa, Harry Potter, Alba ca Zapada, 

Punguta cu doi bani, Craiasa zapezii, copilul poate fi provocat sa reconstituie in maniera proprie anumite scene 

din ele sau finalul lor. 

Provoaca-l pe micut sa regandeasca anumite scene: de exemplu, intreaba-l si roaga-l sa puna in scena ce ar fi 

facut el in locul Cenusaresei, cand mama vitrega i-a interzis sa mearga la bal? Ce ar fi facut cand a batut ceasul 

de 12 noaptea si a trebuit sa plece? Ce ar fi facut in locul lui Harry Potter in anumite situatii cheie? etc. 

Interpretari pe scena 

Fie ca e vorba de punerea in scena a unui concert sau a unei piese de teatru, pune-l pe micutul tau sa sustina 

recitaluri, sa cante la un instrument si sa faca acest lucru in fata mai multor oameni. Nu doar ca il ajuta sa scape 

de tracul de scena, dar contribuie si la dezvoltarea stimei de sine. In plus, la punerea in scena a unui show, 

copilul trebuie sa coopereze si colaboreze si cu alti copii sau oameni, ceea ce il ajuta sa isi dezvolte abilitatile 

sociale. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1363  

Dincolo de toate beneficiile pe plan social, cognitiv si psihomotor, stimularea imaginatiei ramane cel mai 

important avantaj al acestui joc. 

Imaginația este mai importantă decât cunoașterea. Cunoașterea este limitată. Imaginația face ocolul lumii. 

Albert Einstein 
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

                                       Profesor Învățământ  Preșcolar Lupescu Daniela Claudia 

Școala Gimnaziala Poroschia/Grădinița cu P.P.Poroschia  

 

,,Faptele bune, ne mângâie sufletele" 

          Voluntariatul este activitatea desfășurată din proprie inițiativă, prin care o persoană fizică își oferă energia, 

timpul, dragostea și talentele, fără a aștepta ceva în schimb. 

          Educația morală este un proces complex și neîntrerupt care trebuie început încă de la cea mai fragedă vârstă, 

deoarece copilul își formează deprinderile de comportare civilizată și iubirea față de semeni, imitând, avându-i ca 

și exemple pe membrii familiei și, în special, pe cadrele didactice.  

Aceasta nu vine de la sine, la vârsta preșcolară, ci este rezultatul unei munci migăloase, stăruitoare, desfășurată 

cu răbdare, iubire și dorință, implementate atât de educatoare, cât și de părinți.  

         Pentru început, copiii vor fi învățați să acționeze în concordanță cu cerințele adulților, iar mai târziu vor fi 

capabili să discearnă, să acționeze din proprie inițiativă.  

A trezit și a dezvolta spiritul voluntariatului la copii, a cultiva valorile lui sunt unele din sarcinile de seamă ale 

educatorilor, pe care le vom forma participând direct la activităţile de voluntariat. 

Cadrului didactic îi revine sarcina de a le forma copiilor gustul pentru activităţile care să le facă bine din punct de 

vedere sufletește și de pe urma cărora să beneficieze și alții.  

          Dezvoltarea morală a copiilor și, mai târziu, a tinerilor, adulților, înseamnă formarea comportamentelor 

morale, a sentimentelor și înțelegerii morale, a empatie și dragostei față de ceilalți.  

,,O faptă bună, cât de mică, bucură sufletul a cel puțin două persoane.” 

Cu câ observă și este învățat de mic faptul că este important să-i ajute pe alții, să se implice în activităţi de pe 

urma cărora să nu se aștepte beneficii materiale, cu atât va tinde mai mult să introducă voluntariatul în viața lui. 

Cu cât începe mai repede să participe la astfel de activități, cu atât își va creiona un traseu mai clar în viață. Astfel 

de lucruri îi formează ca om și îl pregătesc pentru viața de adult. 

           La nivelul grădiniței noastre, voluntariatul a reprezentat o practică de succes din toate privințele. Astfel, au 

fost organizate acțiuni de caritate, cu scopul de a colecta fonduri și ajutoare materiale pentru copiii defavorizați și 

pentru o situație critică, un preșcolar din grupa noastră, diagnosticat cu leucemie, altfel încât am mobilizat copiii, 

părinții, toate cadrele didactice, personalul auxiliar și toate instituțiile comunei: Primărie, Școală, Postul de Poliție, 

Biserică, Farmacie, Cabinete medicale și Supermarket-uri.  

             De asemenea, spiritul sărbătorilor de iarnă (Crăciunul) și de primăvară (Paștele), precum și de ziua 

mărțișorului ne-a unit din nou în acțiunea de donații, realizate în urma unor târguri caritabile de ornamente, 

realizate de către preșcolari, îndrumați de educatoare.  

Bogățiile toamnei (fructe, legume) au ajuns, cu ajutorul educatoarelor, copiilor și părinților, la familiile 

defavorizate. 

Părinții au fost, deasemenea, antrenați în amenajarea curții grădiniței, împreună cu educatoarele și copiii care au 

plantat pomi, floricele. 

S-au strâns jucării, hăinuțe, încălțăminte, alimente, rechizite, care au fost donate unor copii abandonați dintr-un 

centru al orașului Alexandria.  
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Atât părinții, cât și preșcolarii, au fost foarte încântați de aceste activități, exprimându-și dorința de a participa la 

cât mai multe acțiuni. 

              Le-am oferit un model de comportament în care au avut ocazia să cunoască și să observe oameni 

minunați, care prin faptele lor dovedesc dragoste și respect pentru semenii lor. 

 ,,Fiecare copil pe care-l instruim este un om pe care-l câștigăm.”-Victor Hugo 
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ROLUL ACTIVITĂȚILOR DE VOLUNTARIAT ÎN DEZVOLTAREA  

PERSONALITĂŢII ELEVILOR 

                                                                      prof. Casian Marian – Viorel 

Colegiul Tehnic ”Gheorghe Cartianu” Piatra Neamț, județul Neamț 

 

 

        Implicându-se în activități de voluntariat au șansa de a acumula noi experiențe, de a-și forma noi abilități în 

pas cu vremea. Își pot crea contacte care să îi conducă la un post (serviciu) așa cum și-l doresc. Dacă sunt afectați 

de o dizabilitate au astfel șansa să demonstreze că au un rol și un loc important în comunitate. Pot să își formeze 

deprinderi și să își creez contacte care sa îi ajute să depășească stereotipurile și prejudecățile și astfel să își găsească 

un loc de muncă, care să îi ajute să aibă un nivel de trai mai decent, mai multă încredere în propriile forțe.  

       Voluntariatul oferă posibilitatea interacţiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacţionăm în mod 

curent în activităţile noastre obişnuite, contribuind la creşterea solidarităţii şi toleranţei. Probabil că mulţi dintre 

noi nu am observat că rampele de acces, acolo unde există, sunt uneori imposibil de utilizat datorită înclinaţiei 

nepotrivite pe care o au. Implicarea într-o acţiune de voluntariat alături de persoane cu dificultăţi de deplasare ne 

va face să înţelegem problemele cu care această categorie se confruntă şi ne va determina să observăm rampele 

impracticabile, pe care până atunci probabil că nici nu le-am remarcat, sau lipsa lor, şi să luăm atitudine în faţa 

acestor probleme. Implicându-ne în activităţi de voluntariat reuşim să vedem lumea prin ochii celorlalţi şi să 

înţelegem şi să observăm limitele incorecte pe care societatea le pune uneori în faţa unora dintre membrii ei. Am 

devenit astfel mai solidari şi mai toleranţi, dar şi mai conştienţi de limitele societăţii noastre. Nu puţine sunt 

discuţiile care încep sau se termină cu consolarea că „aşa e la noi în ţară” şi trebuie să acceptăm pur şi simplu, 

pentru că nu ştim cum putem schimba ceva şi, de multe ori, nu ştim că putem schimba şi, mai ales, nu credem că 

putem schimba ceva în jurul nostru. Spiritul civic şi încrederea că orice om poate face o diferenţă în comunitatea 

lui, mai ales dacă lucrează împreună cu alţi oameni preocupaţi de aceleaşi aspecte, se învaţă prin implicarea în 

activităţi de voluntariat. În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce 

mai mică, mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile şi 

responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi.  

       Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. Criteriul 

de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, la care se 

adaugă și alți factori importanți, respectiv comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de voluntariat 

presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, responsabilitate și 

dinamism.  

Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile personale și să lupți pentru 

realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau obține abilități și cunoștințe noi, 

dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind astfel mai conștienți de ceea ce se 

întâmplă în jurul nostru.  

      Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, la dobândirea de 

experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme operaţionale şi cu instituţii şi/sau 

structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si contacte profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă 

pe baza experienţei dobândite ca voluntar.  

       Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul înseamnă să 

socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile 

de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale.  

      Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală.  

      Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe ori aceasta 

nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi competenţe sociale, 

cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi responsabilitatea socială. Voluntariatul 

te transformă într-o persoană conştientă de mult mai multe aspecte ale lumii din jurul tău pe care în mod curent 

nu le vezi pentru că, aparent, nu ai nicio legătură directă cu ele. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

1367  

      Cel mai important lucru pe care ti-l poate oferi activitatea de voluntariat este faptul ca te învață să lucrezi în 

echipă. Vei avea colegi cu aceleași preocupări ca ale tale, cam de aceeași vârstă cu care îți va face plăcere să 

lucrezi, și față de care nu vei avea niciun sentiment de inferioritate. Se știe că la un loc de muncă, oricât de sigur 

pe tine și de îndrăznet ai fi, nu poți să ii pui superiorului tău chiar orice intrebare iți trece prin cap. In schimb, aici 

vei avea ocazia să inveți lucrurile din mers, alături de colegii tăi.  

      De asemenea, poti să ajungi și să coordonezi un proiect important și astfel să îți exerciți capacitățile de lider. 

Vei avea o satisfacție extraordinară când vei vedea un proiect dus la sfârșit. Iar în bucuria sau mulțumirea 

oamenilor îți vei găsi adevărata răsplată a muncii tale. O să ai ocazia să cunoști foarte mulți oameni interesanți, 

atât din colegii tăi dar și oameni de carieră cu care intri în contact pentru a-ți duce la bun sfârșit proiectul.  

       O a doua dimensiune importantă a valorii voluntariatului este cea educativă. Voluntariatul are 

extraordinare valenţe educative, fiind o formă de învăţare prin acţiune practică, care poate genera dobândirea de 

cunoştinţe şi abilităţi. Indiferent că vorbim despre o învăţare inductivă, care porneşte de la situaţii generale – sau 

de la cunoştinţe teoretice – care sunt apoi translatate în activităţi practice specifice, fie că vorbim despre o învăţare 

deductivă, care porneşte de la exemple particulare pe care apoi le translatează în norme generale sau în concepte 

teoretice, voluntariatul este o metodă potrivită de a învăţa. Nefiind un proces rigid şi formalizat, voluntariatul are 

farmecul flexibilităţii şi al alegerii libere a voluntarului cu privire la majoritatea caracteristicilor activităţii sale, 

ceea ce îl face atractiv, învăţarea fiind un efect al implicării, şi nu un scop în sine al acesteia. De aceea de foarte 

multe ori voluntariatul a devenit modul în care tinerii fac cunoştinţă în modul cel mai concret cu putinţă cu 

viitoarea lor meserie. Fără a dori să impietăm sistemul formal de învăţământ, trebuie să recunoaştem că de multe 

ori îi lipseşte latura practică, aplicată a învăţării, latură pe care mulţi tineri aleg să o experimenteze prin implicarea 

în activităţi de voluntariat.  

       Să fii voluntar este un lucru foarte important atat pentru cariera ta, dar mai ales pentru viata ta. Vei învăța 

lucruri care te vor ajuta în toate aspectele vieții, lucruri ca munca în echipă sau responsabilitatea dar și 

compasiunea și răbdare în tot ceea ce faci. Așa că, chiar dacă nu ești plătit în bani, lucrurile pe care le poti învăța 

într-un O.N.G. sunt lucruri pe care nu poți să le cumperi.  

       Noi, cei care participăm la activități de voluntariat, dăruim și privim mai departe de propriile eu-ri și ne ajutăm 

semenii care au mare nevoie de sprijin. Lărgim orizontul vieții spirituale și în acest fel, ceea ce dăruim din bunul 

nostru material, din timpul nostru, devine lumină nepieritoare a faptelor bune.  

       Pentru ca forma de voluntariat să fie înțeleasă așa cum trebuie, încă de la o vârstă fragedă copiii trebuie 

canalizați spre această formă prin diverse activități desfășurate în școală și nu numai, și să înțeleagă ca fiind modul 

de a oferi fără a primi ceva în schimb.Unitatea de grup arată copiilor că sunt o familie și trebuie să acționeze ca 

atare, iar dacă sunt copii cu posibilități de dezvoltare, aceștia trebuie angrenați în activități care să-i determine să 

se facă utili printr-o formă de voluntariat care-și ajută semenii. 

      Copiii trebuie puși în diverse situații de viață, implicându-se activ în viața comunității din care fac parte. În 

acest fel, se vor simți utili dezvoltându-și încrederea și stima de sine. Vor învăța cât de importantă este munca în 

echipă, dar și sprijinul celor din jur. Cei mici pot realiza lucruri impresionante, această acțiune reușind să-i 

responsabilizeze, încurajându-i să se implice voluntar, alături de părinții lor, de cadrele didactice și în alte proiecte 

umanitare în sânul comunității din care fac parte.  

       În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în societatea 

românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. Cu siguranță, 

voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de copii sau adulți, deoarece se 

desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere.  

     Valoarea voluntariatului este, indiscutabilă, iar recunoaşterea ei justă în societatea românească devine doar o 

chesiune de timp. Toţi factorii interesaţi de mişcarea de voluntariat din România trebuie să îşi asume 

responsabilitatea recunoaşterii valorii voluntariatului şi sprijinirii unui voluntariat de calitate cu precădere în sfera 

lor de activitate şi competenţă.  
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ROLUL TEHNOLOGIILOR DIGITALE ÎN PROCESUL EDUCAȚIONAL ACTUAL 

 

 

prof. Maier Francisc 

Școala Gimnazială ”Ion Creangă” Satu Mare 

 

Domeniul educaţiei în general şi cel al mentoratului în mod particular au suferit de-a lungul timpului de 

lipsa de instrumente create special spre a le susţine. Dacă medicina sau sportul, de exemplu, au beneficiat de 

numeroase inovaţii menite să le sprijine în atingerea scopurilor propuse, mentorata a fost lipsită în mare parte de 

acest proces. Comparând evoluţia serviciilor de mentorat cu cele medicale putem constata o discrepanţă uriaşă în 

ritmul de inovaţie dintre cele două. Deşi există explicaţii pentru evoluţia divergentă pe care o constatăm, acestea 

nu sunt de natură să constituie o scuză pentru lipsa de preocupare pentru dezvoltarea de noi instrumente de sprijin.  

Mecanismul de finanţare a serviciilor de mentorat, a făcut ca dinamica inovării în cadrul lor să fie relativ 

scăzută. Ele au fost privite ca sprijin în procesul de tranziţie de şcoală la viaţa activă sau între diferite locuri de 

muncă şi/ sau ocupaţii oferit în special categoriilor vulnerabile, cu capacităţi reduse de gestionare a propriului 

parcurs profesional.  

Ultimele două decenii au transformat tehnologia informaţiei şi comunicării (TIC) dintr-un produs destinat 

unui număr restrâns de indivizi, datorită costurilor ridicate de achiziţie şi a dimensiunilor relativ mari, într-un 

instrument omniprezent în viaţa profesională şi personală a oamenilor. Avantajele TIC nu sunt deloc neglijabile, 

fapt care a atras răspândirea rapidă în activităţi educaţionale, fie ele formale sau non-formale.  

Educaţia s-a folosit de oportunitatea oferită de TIC pentru a-şi regândi modalitatea de furnizare a 

conţinuturilor educaţionale într-o manieră care să îmbunătăţească performanţele elevilor fără costuri excesive 

pentru sistem. Prin utilizarea a diferite instrumente TIC se pot conferi sistemului de administrare dimensiuni mai 

restrânse, reducând implicit costurile de personal şi riscul suprapunerii sarcinilor.  

Unul dintre cele mai vizibile beneficii pe care le aduce TIC este accesibilitatea informaţiei. Ceea ce până 

de curând putea fi consultat doar de grupuri restrânse de oameni, astăzi a devenit accesibil unui număr teoretic 

nelimitat de oameni. Creatorul informaţiei este liber să limiteze răspândirea ei către anumite grupuri, dar de 

asemenea are la dispoziţie instrumente prin care să o propage către persoane potenţial interesate.  

Pentru mentor, TIC permite urmărirea parcursului şi a progreselor fiecărui practicant şi îi oferă 

posibilitatea de a furniza informaţiile pertinente la momentul potrivit. În măsura în care interacţiunea 

practicantului cu diversele instrumente TIC poate fi anticipată, ele pot fi adaptate să ofere informaţii şi servicii 

bine ţintite.  

Prin intermediul noilor tehnologii se urmăreşte şi promovarea autonomiei practicanților, care sunt 

încurajaţi să se folosească de instrumentele puse la dispoziţie pentru a-şi planifica şi monitoriza parcursul 

educaţional şi de carieră. Practicanții pot astfel să-şi organizeze procesul de trecere între diferite etape într-un mod 

sistematic, cu perioade de tranziţie reduse şi cu un risc scăzut ca opţiunile să fie bazate în mare măsură pe 

circumstanţe trecătoare.  

Instrumentele TIC favorizează construirea unor practici bazate pe probe şi feedback, fapt ce este de natură 

să crească nivelul serviciilor educaţionale prin introducerea unui „cerc al calităţii” (proiectare, implementare, 

evaluare şi revizuirea activităţilor). Prin aceste instrumente, mentorul dobândeşte controlul întregului proces pe 

care îl gestionează şi poate interveni asupra fiecărei părţi a lui pentru a-l îmbunătăţi şi a-l face mai accesibil 

practicanților.  

Comunicarea, schimbul de mesaje între indivizi prin intermediul unui sistem comun de simboluri, a 

preocupat pe savanţi din cele mai vechi timpuri. Primele menţiuni propriu-zise datând în cultura europeană încă 

din Grecia antică, dar putem menţiona unele preocupări anterioare celor europene în China antică. Până în epoca 

modernă, însă, aceste preocupări au fost doar incidentale şi au avut un aspect teoretic, fiind, aproape întotdeauna, 

subsumate altor discipline (filosofie, logică, lingvistică generală etc.) şi presupusă de fiecare dintre ele ca fiind un 

proces inerent al fiecăreia dintre ele. S-a ajuns, astfel, ca procesul comunicării (implicit cel al limbajului) să fie 

privit ca unul care defineşte condiţia umană. Oricum, procesul a fost privit ca unul natural.  

O lărgire considerabilă a preocupărilor a intervenit din două perspective care, deşi diferite, s-au completat 

între ele. Prima a fost produsă de nevoia comunicării la mare distanţă, care depăşea puterea fizică a fiinţei umane, 

printr-un sistem de mesaje care să poată fi transmise şi recepţionate la lungă distanţă, începând cu telegraful 

luminos, care transmitea de la un recepţioner intermediar la altul mesaje politice sau economice, la transmiterea 

prin manevrarea unor steaguri – folosit şi actualmente în marină – şi, apoi, odată cu apariţia telegrafului prin cablu 

şi a celui fără fir, apoi a radioului şi televiziunii, teritoriul noii discipline – ştiinţa comunicării – s-a deschis 

vertiginos, obligând savanţii la formularea unei noi ştiinţe – ştiinţa comunicaţiei -, care s-a dezvoltat în paralel cu 

ştiinţa informaţiei. O altă deschidere în domeniu a fost produsă de cercetările în domeniul biologiei şi zoologiei, 
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care au dovedit că există o comunicare, la diferite nivele, între toate organismele vii şi, mai mult, faptul că 

comunicarea este o caracteristică a materiei vii.  

Comunicarea este o componentă esenţială a vieţii, componentă care trebuie să fie înţeleasă cât mai corect 

pentru a-şi atinge scopurile. Pentru a stăpâni comunicarea trebuie să o înţelegem, să înţelegem elementele ei de 

bază.  

În esenţă, comunicarea reprezintă schimbul unei particule dintr-o parte a spaţiului în altă parte a spaţiului, 

particula reprezentând subiectul comunicat: un obiect, un mesaj scris, o idee. 

Comunicarea este un element indispensabil pentru existenţa omului. Cunoaşterea, după cum se ştie, se 

realizează în cadrul unui proces comunicativ, unde are loc transmiterea informaţiilor prin intermediul discursului. 

Pe parcursul evoluţiei societăţii umane, comunicarea a evoluat de la formele orale cele mai simple până la 

ultramodernul discurs computerizat.  

Internetul este o lume virtuală, ce permite folosirea concomitentă a unui număr relativ mare de mijloace 

de comunicare. Internet-ul şi orice formă de folosire a reţelelor electronice deschise au şi vor avea un impact 

major asupra societăţii şi a viitorului acesteia. 

„Noile tehnologii reprezintă, în ansamblu, un factor de progres şi dezvoltare, un ajutor preţios în devenirea 

umană, în cunoaştere, dar există şi o faţă nevăzută a acestei tehnologii, a lumii pe care o guvernează, o faţă mai 

puţin luminată, mai puţin cunoscută şi, evident, mai puţin frumoasă. Oamenii se tem şi se bucură deopotrivă în 

faţă acestor noi "coechipieri", computerele. Unii nu au încredere deplină, altora le este frică pentru ca vor fi 

înlocuiţi de acestea, alţii considera că sunt prea bătrâni să înveţe un alt mod de lucru, iar alţii - mult prea influenţaţi 

de mass-media şi de filmografia abundentă în tematici precum "calculatorul ucigaş", care infectează reţeaua de 

apă potabilă a metropolei, sau tot felul de microcipuri cu care te poţi trezi implantat, prin intermediul cărora viaţa 

îţi este monitorizată sau care te pot iradia etc. - se tem, pur şi simplu, de aceste noi echipamente. Desigur, acest 

din urma aspect se manifestă la un anumit segment de consumatori mass-media, video, televiziune şi, de 

asemenea, nu trebuie să generalizam aceste situaţii.”(Glodeanu, 2005)  

Oamenii mai puţin iniţiaţi în chat (în traducere – taifas, discuţie, conversaţie intimă, pălăvrăgeală) îl 

consideră un fenomen obscur, haotic şi chiar nedemn de studiat, ceea ce nu este just, deoarece această instanţă a 

comunicării prezintă o formă a culturii computerizate – etapă actuală de dezvoltare a comunicării prin limbă – şi 

merită toată atenţia unui lingvist.  

Opoziţia binară discurs oral / discurs scris ar putea să devină o trihotomie: discurs oral / discurs scris / 

discurs computerizat. Este o opoziţie trilaterală, proporţională, graduală şi constantă, ai cărei membri, cu un 

anumit grad de abstractizare, ar putea fi asemuiţi stilurilor funcţionale, ce sunt definite ca o totalitate de mijloace 

de exprimare într-o anumită situaţie comunicativă. 

În mod tradiţional, distincţia discurs oral / discurs scris se făcea doar în baza formei materiale a 

discursului. Odată cu dezvoltarea ştiinţei lingvistice, s-a făcut tot mai clar faptul că criteriile acestei opoziţii trebuie 

revăzute, adăugându-li-se şi unele condiţii de generare a discursului, condiţii sociolingvistice, precum şi axioma 

primatului vorbirii orale. Problema definirii discursului oral este una de importanţă majoră pentru teoria vorbirii. 

Pare că e imposibil a face o distincţie netă între discursul oral şi cel scris. Pornind de la raţionamentele lui D. 

Nerius, putem afirma că oral, scris şi computerizat sunt nişte moduri de existenţă ale limbii, iar camerele de chat 

– una dintre formele acesteia. 

Termenul discurs computerizat desemnează activitatea lingvistică individuală în cadrul tuturor formelor 

de comunicare prin intermediul computerului, în general, şi a Internetului, în particular. Discursul computerizat 

se prezintă ca ceva intermediar între discursul oral şi cel scris, posedând un şir de caracteristici ce îl diferenţiază, 

îndeosebi, de discursul scris.  

Discursul computerizat face uz de un cod complex: codul verbal (limba în care se poartă discuţia), îmbinat 

cu codul compus din imagini. Elementele codului verbal se împletesc cu cele ale codului alcătuit din imagini ale 

emoţiilor.  

În domeniul educaţiei, Internet-ul va produce multe modificări. Mai întâi este vorba de a acorda un acces 

mai larg, universal la sursele cunoaşterii. Factorii decizionali din America au decis echiparea tuturor şcolilor cu 

accesul eficient la reţea; au înţeles că acest mod de a acţiona la nivel educaţional, înseamnă să oferi un anume 

credit, pe termen lung economiei americane. 

Internet-ul permite regândirea educaţiei, a învăţământului, pedagogiei. Este nevoie ca mijloacele de 

învăţământ să utilizeze cât mai mult Internet-ul.  

Este meritul unui critic literar englez, I. A. Richards, de a oferi o primă, şi până acum, cea mai valabilă 

definiţie a comunicării ca un aspect definitoriu al activităţii umane: “Comunicarea se desfăşoară când o conştiinţă 

inteligentă acţionează în mediu, încât o altă conştiinţă este influenţată şi în cea de a doua conştiinţă are loc o 

experienţă asemănătoare cu experienţa primei conştiinţe, procesul fiind cauzat, parţial, de această experienţă”.  

Definiţia lui Richards are dezavantajul că se referă doar la comunicarea inter-umană, între oameni şi animale şi 

inter-animale (excluzând comunicarea la nivelul plantelor, dar, ceea ce este mai important, cea tehnică sau 
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mecanică), dar are marele avantaj că diferenţiază conţinutul mesajelor de procesele care se declanşează la nivelul 

psihicului uman.  

La ora actuală ştiinţa comunicării implică domenii atât de diverse încât, de multe ori specialiştii în 

diferitele tipuri de comunicare trebuie să îşi găsească un limbaj comun.  

Procesul de predare-învăţare este, în cea mai mare parte, un proces de comunicare între cel care predă 

(profesorul) şi cei care învaţă (elevii). Cele două componente ale acestui proces – predarea şi învăţarea – sunt ele 

însele, în bună măsură, procese de comunicare sau care implică în mod direct comunicarea. A preda înseamnă a 

elabora şi a transmite mesaje, iar a învăţa (cu sensul de a învăţa în clasă, în relaţie cu profesorul) înseamnă a 

recepta şi a asimila mesaje. Fireşte, procesul real al comunicării didactice este mult mai complex.  

A învăţa în procesul de învăţământ nu se reduce la a recepta, ci implică participarea activă a elevului în 

ambele ipostaze, de receptor şi emitent de mesaje, după cum a preda nu se limitează la a transmite, ci implică şi 

actul receptării şi al reacţiei de feed-back la mesajele emise de elevi, schimbarea dinamică a rolurilor fiind una 

din condiţiile principale ale comunicării eficiente în procesul de învăţământ.  
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ROLUL PROFESORULUI ÎN STIMULAREA CREATIVITĂŢII ELEVULUI 

 

Profesor Miron Carmina 

Colegiul Național „B.P. Hasdeu”, Buzău 

 

 

 Pedagogia  modernă cere ca educaţia şi învăţământul să ţină seama de individualitatea fiecărui elev, de 

structura sa sufletească specifică, de aptitudinile şi capacitatea sa mentală. Acesta este motivul pentru care  şcoala 

modernă, care urmăreşte făurirea personalităţii creatoare, ia ca punct de plecare în formarea acestei personalităţi 

aptitudinile şi însuşirile specifice ale fiecărei individualităţi, pe care caută să le dezvolte şi să le organizeze într-o 

unitate dinamică, printr-o activitate proprie, cât mai bogată şi cât mai potrivită cu aceste aptitudini.  

În ultimii ani, în rolul educaţiei, al şcolii, se pune cu tot mai multă acuitate sarcina dezvoltării 

independenţei şi creativităţii gândirii elevilor.  

În funcţie de felul cum este organizat şi orientat, procesul de învăţământ poate duce la dezvoltarea gândirii 

creatoare, după cum poate duce, din păcate, şi la formarea unei gândiri şablon. 

Dacă în instituţia de învăţământ, profesorul se mulţumeşte cu o reproducere textuală, elevii nu se vor 

strădui să prezinte materialul consultat într-o formă personală, să gândească asupra lui, să caute soluţii originale, 

să grupeze şi să ierarhizeze ideile. Cu sau fără voia lui, un atare profesor va contribui la educarea unei gândiri 

şablon, la frânarea dezvoltării spiritului critic şi a gândirii creatoare.  

Rezultatele vor fi diametral opuse dacă vom stimula, prin orice cale, studiul individual al elevului, 

încercarea de a găsi soluţii originale, de a interpreta şi aplica cunoştinţele, de a gândi independent.  

Creativitatea cadrului didactic, deci, trebuie să-şi facă simţită prezenţa în fiecare verigă a actului 

educaţional însuşi 

Educatorul, indiferent de specialitatea sa, trebuie să depună eforturi susţinute pentru a forma şi dezvolta 

comportamente creative la elevii cu care lucrează. El are la îndemână o gamă largă de modalităţi şi de mijloace 

concrete pentru stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor. 

Jocul reprezintă un ansamblu de acţiuni şi operaţii care, paralel cu destinderea, cu buna dispoziţie şi cu 

bucuria, urmăreşte obiective de pregătire intelectuală, tehnică, morală şi fizică a copilului. Inclus în activitatea 

didactică, elementul de joc imprimă acesteia un caracter mai viu şi mai atrăgător, aduce varietate şi o stare de 

bună dispoziţie, de divertisment, ceea ce previne apariţia monotoniei, a oboselii şi a plictiselii. Folosirea jocului 

didactic în procesul de învăţământ face ca elevul să înveţe cu plăcere, să devină interesat de activitatea care se 

desfăşoară; face ca cei timizi să devină mai volubili, mai activi, mai curajoşi, să capete mai multă încredere în 

capacitatea lor, mai multă siguranţă şi tenacitate în răspunsuri. În activitatea de fiecare zi a copilului, jocul ocupă, 

evident, locul preferat. Jucându-se, el îşi satisface nevoia de activitate, de a acţiona cu obiecte reale sau imaginare, 

de a se transpune în diferite roluri şi situaţii care îl apropie de realitatea înconjurătoare. Pentru copil, aproape orice 

activitate este joc: jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. 

Prin jocurile didactice  introduse în diferite momente ale lecţiei, se realizează o învăţare activă, acordând 

un rol dinamic intuiţiei şi imaginaţiei. Rolul educatorului este nu de a preda cunoştinţele sau de a prezenta de-a 

gata soluţiile, ci de a provoca anumite situaţii, probleme, elevii găsind calea cea mai bună şi mai uşoară spre 

rezolvare. Copiii ar trebui lăsaţi să-şi confrunte părerile, să înveţe din propriile greşeli, dând curs liber imaginaţiei 

şi fanteziei fiecăruia. 

Imaginaţia creatoare a copilului se manifestă şi în domenii aparent mai aride, cum sunt: matematica, 

ştiinţele naturii. Activitatea creatoare a micului şcolar presupune, alături de imaginaţie şi unele înclinaţii, 

aptitudini, spirit de observaţie. Imaginaţia creatoare este un proces de transformare, pe plan mintal, al 

reprezentărilor şi de creare de imagini noi, originale, care oglindesc independenţă şi spirit creator din partea 

elevului. 

Întotdeauna un educator cu o conduită creativă promovează învăţarea autointenţionată şi o atmosferă 

neautoritară. El încurajează procesele gândirii creatoare şi îi îndeamnă pe elevi să lucreze suplimentar. Cu alte 

cuvinte, acest tip de educator îşi îndeamnă elevii să caute noi conexiuni între date, să-şi imagineze, să facă asociaţii 

de diferite tipuri, să găsească soluţii la probleme, să combine materialele şi noţiunile în modele noi şi neaşteptate 
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etc. de asemenea, el foloseşte, în cadrul conversaţiei şi dezbaterilor, întrebări deschise de tipul: De ce ?, Cum ?, 

În ce mod ?, Ce se întâmplă dacă? etc.  

Se consideră că factorul esenţial pentru stimularea spiritului creator la elevi îl constituie relaţia 

educaţională, iar în cadrul acesteia atitudinea educatorului în clasă şi-n afara ei. Acest lucru a fost demonstrat, 

experimental, de către psihologul american E. P. Torrance (cf. A. Cosmovici, L.Iacob, 1999) cu peste patru decenii 

în urmă. El a constatat că superioritatea înregistrată de lotul de elevi, care a avut educatori cu atitudine pozitivă 

faţă de creativitatea elevilor, a fost considerabilă. Această stare de lucruri se explică prin tendinţa elevilor de a 

împrumuta de la educatori opinii şi sisteme de valori, precum şi prin faptul că, educatorul are un rol esenţial în 

stimularea şi dezvoltarea creativităţii elevilor 

 În ceea ce priveşte căile optime de educare a creativităţii la elevi, în literatura de specialitate există 

conturate trei căi principale: 

a) introducerea unor cursuri speciale de creativitate, care să fie predate de educatori cu conduită creativă; 

conţinutul acestor cursuri ar consta în formarea la elevi a unui set de deprinderi şi abilităţi cognitive fundamentale, 

pe care elevii să le poată aplica la diferitele obiecte de învăţământ; 

b) restructurarea fiecărei discipline în parte, din perspectiva stimulării creativităţii generale şi specifice la 

elevi; 

c) preluarea de către educatorii pasionaţi şi cu conduită creativă a unor elemente de bază dintr-un curs de 

creativitate şi utilizarea lor în cercurile şcolare, unde activităţile implică selecţia şi libertatea de acţiune a elevilor. 

O condiţie importantă pentru dezvoltarea creativităţii la elevi se referă la instaurarea unui climat socio-

afectiv favorabil cooperării, dar şi stimulării tendinţelor creative ale fiecărui elev în parte. Aprecierea pozitivă, 

încurajarea prezintă o foarte mare importanţă pentru stimularea creativităţii  

Cadrul didactic cu adevarat valoros este acela care inspiră elevul; îl pune pe gânduri; îl determină să emită 

judecăţi de valoare prin propriul său efort, să realizeze creaţii de un nivel la care nu credea că poate ajunge 

vreodată. Atitudinea creatoare a învăţătorului este garanţia constantă a sporirii creativităţii elevilor.    

Profesorul creativ oferă posibilitatea elevilor de a-şi spune părerea într-o atmosferă neautoritară, 

promovând o atitudine deschisă, prietenoasă, elastică, pozitivă şi receptivă, apreciind ideile bune ale elevilor şi 

neridiculizând nereuşitele. El îngăduie elevului să-şi manifeste curiozitatea, indecizia, interesul pentru schimbul 

de informaţii. Climatul spornic de lucru este facilitat de faptul că profesorul tratează de fiecare dată întrebările 

elevilor cu interes, respectând opiniile celorlalţi, întăreşte constant convingerea elevilor că pot emite idei 

valoroase, antrenându-i în procesul de evaluare, comunicându-le criteriile de evaluare şi oferindu-le timpul 

necesar exersării propriilor capacităţi. Pentru a stimula activismul şi creativitatea elevului, profesorul însuşi 

trebuie să fie un tip creativ şi activ, să manifeste un comportament şi o atitudine pozitivă în acest sens. 

Aşadar, factorul esenţial pentru stimularea spiritului creator este relaţia profesor – elev, atitudinea acestuia 

în clasă ori în afara ei. (...) Totul depinde de profesor, şi profesorul poate face pentru creativitatea elevilor mult, 

le poate stimula gândirea creatoare. Fiecare copil este creativ, diferă doar momentul declanşator, acel moment 

care trezeşte în copil dorinţa de a fi original, de a găsi şi alte soluţii la rezolvarea problemelor.   

În concluzie, o parte din creativitatea şcolarului rezidă din creativitatea cadrului didactic care vede 

necesară modificarea modului de gândire şi a stilului de lucru din clasă, cristalizate în secole de învăţământ 

tradiţional, puţin preocupat de această latură a personalităţii elevului-creativitatea. În funcţie de pregătirea 

profesorului, educaţia poate deveni un proces plăcut, creator, dacă metodele folosite de profesor sunt alese corect, 

se potrivesc cu conţinutul ce urmează a fi predat, dar şi dacă atitudinea dascălului de a relaţiona afectiv cu elevii, 

este prezentă. 
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ÎN VREMURI ALTFEL, ȘCOALA ALTFEL 

 
Prof. înv. primar, Chelaru Violeta 

Școala Gimnazială ”Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț 

 

Sistemul de învățământ (grădinița/școala) s-a reconfigurat, noi, învățătorii, fiind supuși schimbărilor, am 

făcut eforturi mari pentru a reconfigura actul predării. Voi împărtăși câteva din experiențele mele la clasa 

pregătitoare, cum au decurs orele, cum au fost săptămânile de Școală de Acasă. 

În prima săptămână am început cu revizuirea a ceea ce îmi doresc și a ceea ce pot să fac  precum și pe 

găsirea de soluții care să le ofere o valoare educațională reală copiilor și sprijin părinților. 

A urmat crearea unui plan pentru asigurarea continuității în educație, prin intermediul mediului online. 

Din interacțiunea cu părinții, am aflat că micuților le este dor de doamna învățătoare și de colegii lor de care se 

atașaseră atât de mult, și încă din primele zile am inițiat sesiuni video pe Zoom. Acestea le oferă copiilor ocazia 

de a-și întâlni învățătoarea și colegii, de a lucra într-un mod colaborativ, interacțiunile și exercițiile în parteneriat 

fiind esențiale pentru cei mici. 

Activitățile cu copiii s-au desfășurat, de asemenea, pe o platformă pentru școală și pe grupul de WhatsApp 

al clasei, unde încărcam materiale de lucru, filmulețe educative, sugestii de lectură și cântece. Fiecare plan era 

evaluat săptămânal și, în funcție de feedback-ul primit, decideam următorii pași, frecvența 

intervențiilor, volumul și diversitatea activităților.  

Distanțarea și lipsa interacțiunii, a unui contact direct, constituie aspectul cel mai dificil în efectuarea 

activităților de acasă. Nu toți copiii pot performa online așa cum o fac în clasă. Mediul este diferit, iar contactul 

fizic cu educatorul, persoana cu care sunt familiarizați în metoda de predare, lipsește. Educatorul trebuie să țină 

cont de vârsta copiilor, de modul în care aceștia asimilează informațiile, modul în care au deprins învățarea, timpul 

pe care îl poate aloca părintele zilnic, prin prezența online, pregătirea și realizarea activităților, dar și de obiectivele 

educaționale pe termen mediu și scurt. 

Unul dintre momentele gustate de către școlarii mei a fost intervenția unui invitat în cadrul orelor. Acesta 

era de fapt câte un părinte din clasă care le vorbea micuților despre meseria sa. Se creau dialoguri interesante pe 

baza întrebărilor adresate de către curioșii școlari. 

Alt aspect așteptat cu nerăbdare era Colțul de lectură în cadrul căruia tot un părinte le citea copiilor o 

poveste, oferindu-le oportunitatea de a practica ascultarea, apoi povestirea. În această perioadă, ne-am reinventat. 

În predarea fiecărei litere am continuat un ritual început în cadrul orelor din clasă: colecția literei. Fiecare 

copil prezenta câteva obiecte din casă a căror denumire începe cu sunetul nou învățat. 

În cadrul unui joc de imaginație ”Afară din cutie”, un elev alege un ”obiect misterios” pe care îl ascunde 

într-o cutie, iar copiii sunt invitați să pună întrebări pentru a ghici ce se află în cutie. Odată ce obiectul este 

dezvăluit copiilor, protagonistul jocului spune și povestea din spatele său, de exemplu, ce este, de unde provine, 

ce semnificație are pentru invitat.  Rolul acestei inițiative este de a-i încuraja pe copii să își folosească imaginația 

pentru a alcătui propriile povești. 

Într-una dintre intervențiile online, copiii au vorbit în fața publicului despre ce îi place fiecăruia să facă 

acasă și și-au împărtășit materialele realizate în acea săptămână. De asemenea, au cântat unul dintre cântecele 

preferate de la școală sau altele noi învățate individual acasă și au exersat numărarea și recunoașterea numărului 
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privind planșe numerotate. Sesiunea s-a încheiat cu o discuție despre mediu, fiind 5 iunie- Ziua Mediului, 

îndemnându-i pe cei mici la plimbări în aer liber. 

Un alt proiect care a primit un feedback extraordinar a constat în realizarea unor filmulețe cu sfaturi pentru 

părinți, idei, propuneri de activități care să îi ajute în păstrarea stării de bine a copiilor, ținând cont de stresul 

manifestat sub formă de anxietate sau agitație pe care îl exprimă cei mici. 

A fost o perioadă dificilă pentru toți actorii implicați în procesul educațional (personalul educațional el 

însuși aflat în dificultate, părinții, copiii). Acum, poate mai mult decât înainte, am păstrat un dialog constant cu 

părinții, am încercat mereu să aduc starea de bine, încurajare, prospețime în aceste săptămâni părinților sufocați 

de griji, dar și de lipsa ideilor de activități, iar încurajările și susținerea au venit de ambele părți. Referitor la lipsa 

ideilor de activități, m-am asigurat că am eliminat această grijă prin oferirea constantă de idei creative pe canalele 

utilizate în procesul educațional al copiilor. 

Referitor la modul în care am relaționat cu școlăreii mei, am mers pe conștientizarea faptului că e nevoie 

a fi folosit mult limbajul non-verbal, expresii faciale, tonul vocii, mișcări ample, în așa fel încât să atragi și să 

susții atenția copilului.  

Interacțiunea în mediul virtual presupune un alt tip de energie și este vital să conștientizăm acest aspect 

și să integrăm instrumente care ne pot ajuta în livrarea unor sesiuni de succes!  
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Plan de lecție- Toponimele Turcești din Dobrogea 

 

Molagean-Mustafa Dilec 

 

Pentru combaterea abandonului școlar din rândul elevilor turco-tătari propun un plan de lecție pentru a le 

însuși competențele necesare studiului toponimelor de origine turcească. 

Competenţe specifice și exemple de activități de invățare a toponimelor turcești din Dobrogea:  

1. Receptarea de mesajele orale în diverse contexte de comunicare : 

1.1. Distingerea informațiilor esențiale și a celor de detaliu dintr-un mesaj oral: 

- exerciții de tipul întrebare/răspuns; citire selectivă;  interpretarea mesajului comunicat  

- identificarea elementelor de cultură și tradiții ale minorității turce din România dintr-un text oferit la prima 

vedere; exerciţii de receptare corectă a formei fonetice a cuvintelor; înţelegerea şi observarea ideilor 

principale din text; identificarea momentelor subiectului într-o naraţiune; identificarea într-o înşiruire 

secvenţială a unor evenimente, a informaţiilor esenţiale şi a celor de detaliu, a relaţiei dintre cauză şi efect ; 

exerciţii de identificare a textului literar sau nonliterar; înţelegerea corectă a textului cunoscând structuri 

morfologice şi sintactice;  

1.2. Deducerea sensului unei unități lexicale din context: 

- exerciții de stabilire a sensului unităților lexicale necunoscute prin apel la context; exerciții de integrare în 

serii sinonimice și antonimice; identificarea rolului arhaismelor și a elementelor dialectale dintr-un text 

literar;  

1.3. Identificarea intențiilor de comunicare prin mijloace lingvistice (diminutive, augmentative):  

- exerciții de sesizare a sensului diminutivelor, augmentativelor în contexte diferite ; stabilirea diminutivelor, 

a augmentativelor și a stărilor emoționale pe care le induc.  

1.4. Sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral: 

- utilizarea corectă a structurilor gramaticale (morfologică și sintactică ) în fluxul enunțurilor oral; activități 

de corectare a abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj orale; exerciţii de realizare corectă a unor 

dialoguri şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat; 

1.5. Aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat:  

- identificarea formulelor de inițiere, menținere și de încheiere a unui dialog; activități în grup în care 

soluționarea temei necesită angajarea verbală a tuturor membrilor; exerciţii de receptare a unui mesaj în 

diferite condiţii şi contexte;  

2. Producerea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

2.1. Înlănțuirea clară și corectă a ideilor dintr-un text și susținerea cu argumente a opiniei pe o temă 

cunoscută:  

- comunicare orală cu scopul declarat de exprimare a opiniei ; exerciții de reproducere orală a unor texte 

narative citite/ascultate cu utilizarea corectă a conectorilor; activități de grup centrate pe argumentarea și 

susținerea opiniei pe o temă cunoscută; selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare; 

exerciţii de dezvoltare a tehnicii şi vitezei de vorbire folosind obişnuinţa accentuării şi tonalităţii;  

2.3. Alcătuirea unor propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical și lexical:  

- activități de identificare a părților de propoziție (subiect, predicat, complement;  

- construirea propoziţiilor simple şi dezvoltate prin folosirea corectă a sintaxei şi morfologiei; exerciții de 

completare sau substituire a unor propoziții sau fraze  

- comunicarea orală cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie; utilizarea relaţiilor de 

structură în mesajul oral, cu argumente semnificative; 

- formularea logică şi corectă din punct de vedere gramatical a unui enunţ cu respectarea accentului şi 

tonalităţii; jocuri de dezvoltare a vocabularului; exerciţii de formare a câmpurilor semantice şi de înlocuire 

a cuvintelor cu sinonime şi antonime  

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1374 
 

2.4. Utilizarea normelor ortografice și ortoepice ale limbii turce: 

- exerciții de identificare a fenomenelor ortoepice în textele citite; corectarea erorilor de exprimare în limba 

maternă; activități de citire expresivă, fluentă a textelor; recitare cu suport ambiental  

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare: 

3.1. Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit  

- exerciții de transpunere a conținutului în idei; recunoașterea temei principale într-un text literar/nonliterar; 

identificarea elementelor și trăsăturilor solicitate în conspecte/ fișe de bibliotecă; solicitarea unor informații 

clare și detaliate pentru rezolvarea sarcinilor; identificarea momentelor subiectului și a altor caracteristici: 

timpul și spațiul, participanții la acțiune; 

3.3. Identificarea valorii expresive a unităților lexicale în textele citite:  

- explicarea unor expresii și a unor cuvinte noi, identificate într-un text citit în context sau cu ajutorul 

dicționarelor; recunoașterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite; 

- exerciţii de înţelegere a sensului denotativ şi conotativ; jocuri didactice pentru sesizarea valorii expresive a 

unor expresii și cuvinte noi; 

 

4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii turce în producerea de mesaje scrise în diferite situații de 

comunicare:  

4.1. Utilizarea unui lexic diversificat recurgând la mijloacele de îmbogățire a vocabularului pentru 

exprimare nuanțată:  

- exerciții de utilizare a mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului (derivare cu sufixe); utilizarea 

sinonimelor, antonimelor, omonimelor adecvate în contexte date; utilizarea categoriilor gramaticale cu rol de 

ornament; folosirea unui lexic variat recurgând la categoriile semantice şi la mijloacele de îmbogăţire a 

vocabularului în cadrul exprimării scrise; 

4.3. Elaborarea unor texte funcționale pe suport de hârtie sau digital în scopuri și contexte variate: 

- redactarea unei scrisori adresate unui coleg sau prieten; completarea corectă a datelor destinatarului; 

scrierea unei invitații la o zi de naștere, la un film, la un eveniment etc.  

- identificarea elementelor specifice exprimării opiniilor bazate pe judecăţi de valoare; 

4.4. Producerea unui text prin dezvoltarea unui plan de idei  

- exerciții de interpretare corectă a succesiunii unor idei; rezumarea textelor narative (pregătire, redactare, 

verificare); povestirea unui text nonliterar (povestirea unui film văzut); exerciţii de înţelegere a relaţiei text-

imagine; exerciţii de redactare a unor texte utilitare; redactarea de texte cu destinaţii diverse cu respectarea 

acurateţei gramaticale, ortografice, ortoepice;  

5. Manifestarea unui comportament cultural și intercultural în contexte culturale și sociale diverse: 

5.1. Identificarea unor interferențe culturale1 descrierea obiceiurilor specifice anumitor sărbători cu 

explicații privind asemănările și deosebirile identificate raportate la celelalte etnii; învățarea cântecelor și 

dansurilor tradiționale specifice etniilor;  vizite la muzee de artă populară  

 

Plan de lectie  - LICEU 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Limba și literatura turcă 

Subiectul: Legenda (Efsane) 

Captarea atenției: Legenda are un profund caracter educativ. Este legată de experiența de viață trăită la un 

moment dat într-o anumită comunitate putând să facă conexiune la alte legendele din popor referitoare la 

anumite întâmplări petrecute în anumite localități cu denumire turcească din Dobrogea. Astfel, pot fi exprimate 

o diversitate de experiențe, idei și judecăți. 

Obiective operaționale 

 
1 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 Ministerul educației naționale  
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-să desprindă informații pentru alcătuirea ideilor principale și secundare; să formuleze mesajul legendei; să 

valorifice experesiile și noile cuvinte care denumesc nume de localități turcești;  să actioneze individual și în 

echipă; să-și exprime opinii personale   

Condiții premergătoare 

• Completarea tabelului SINELG 

✓ (Știu )  

*își amintesc ceea ce știau 

+ (Vreau să știu) 

*își formulează întrebări 

- (Am învățat) 

* își confirmă achizițiile noi 

   

• Respectarea opiniilor  

• Evaluarea : Eseu, Cadranele, Turul galeriei 

Resurse materiale:Legenda orașului Techirghiol, legenda orașului Babadag, postere. 

Resurse procedurale: activitate individuală, în perechi, și pe grupe.Braistorming, Scrierea liberă, rețeaua de 

discuții, Cadranele, Turul galeriei, Tronul scriitorului. 

Resurse de timp: 50 minute 

LECȚIA PROPRIU-ZISĂ 

Evocarea 

Exercițiu: ”Tunelul timpului”-elevii sunt așezați într-un singur șir. 

1. Cine se consideră că ar fi fost apărat sau protejat într-o situație delicată? 

2. Ce legende ale localităților din Dobrogea cunoașteți? 

3. Cine a fost martor la o minune sau la o faptă bună? 

Cei ce răspund afirmativ se vor deplasa spre dreapta, iar cei cu răspunsuri negative spre stânga. 

Organizatorul verbal 

- Captarea atenției: povestırea pe scurt a  unor legende locale despre loc. Techirghiol și Babadag. 

Braistorming : Scrierea în 5 min. a tot ceea ce știu despre seriozitate (individual și în perechi); stabilirea 

cunoștințelor pe care elevii nu le stăpânesc sau nu le știu; completarea cunoștințelor în tabelul SINELG.  

Înțelegerea sensului: Predarea reciprocă în grupuri de câte 4 elevi 

Elevii își notează pe text în creion fragmentele pe care profesorul le va indica, urmând ca ei pe rând să joace 

rolul. În acest timp profesorul citește individual  legenda, clarificând lucrurile neclare( cuvinte, expresii, 

folosind dicționare) rezumând și stabilindu-se ideea principală, se pun întrebări despre text, la care ceilalți 

răspund; citindu-se următorul fragment după aceeași structură, scriindu-se planul de idei la tablă, se desprinde 

învățătura/ 

Reflecția- Rețeaua de discuții- întrebări binare (da /nu) referitoare la întâmparea povestită în cadrul legendei 

Evaluare - Cadranele: se împarte o foaie în patru pătrate și apoi se competează realizând cerințele pe echipe: 

-Despre legenda cărei localități ați fost impresionați? Scrieți asemănările pe care le sugerează mesajul acestor 

legende. Sentimentul. Ce final ați fi dat voi? 

• Scrierea unui eseu în care să sublinieze semnificația titlului. 
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Fișa de lucru 

Cadranele: 

Legenda îndrăgită: 

 

Mesajul: 

Sentimentul: 

 

Un alt final: 

 

Produsele se expun pe pereții clasei. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a 

analiza fiecare produs. Iau notițe și fac comentarii direct pe hârtiile expuse. Grupurile își examinează produsele 

și citesc comentariile făcute. 

Temă pentru acasă: elevii vor căuta informații despre trecutul locurilor de la bunicii și mai marii familiilor lor. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Manea Roxana-Maria 

Școala Gimnazială „Nicolae Crevedia”Crevedia Mare, Giurgiu 

 

Obiectul : Matematică – Algebră 

Clasa : a V-a 

Unitatea de învățare: Fracții zecimale 

Titlul lecției: Operații cu fracții zecimale 

Tipul lecției: Lecție mixtă 

Scopul lecției : Dobândirea de către elevi a unor noi cunoștințe, consolidarea si formarea priceperilor si 

deprinderilor de calcul cu numere  zecimale, aprofundarea noțiunilor matematice anterior predate 

Competenţe generale: 

1. Identificarea unor date, mărimi și relații matematice, în contextul în care acestea apar; 

2. Prelucrarea unor date matematice de tip cantitativ, calitativ, structural, cuprinse în diverse surse 

informaționale; 

3. Utilizarea conceptelor și a algoritmilor specifici în diverse contexte matematice; 

4. Exprimarea în limbajul specific matematicii a informațiilor, concluziilor și demersurilor de rezolvare 

pentru o situație dată; 

5. Analizarea caracteristicilor matematice ale unei situații date; 

6. Modelarea matematică a unei situații date, prin integrarea achizițiilor din diferite domenii. 

Competenţe specifice lecţiei: 

1.2. Identificarea fracțiilor ordinare sau zecimale în contexte variate; 

2.2. Efectuarea de calcule cu fracții folosind proprietăți ale operațiilor aritmetice; 

3.2. Utilizarea de algoritmi pentru efectuarea operațiilor cu fracții ordinare sau zecimale; 

4.2. Utilizarea limbajului specific fracțiilor/procentelor în situații date; 

5.2. Analizarea unor situații date în care intervin fracții pentru a estima sau pentru a verifica  validitatea 

unor calcule. 

Obiective operaționale derivate din competențele specifice: 

1. Aprofundarea noțiunii de număr zecimal prin identificarea și clasificarea corectă a acestuia (fracție 

zecimala finită, fracție zecimală periodică simplă/mixtă); 

2. Înțelegerea operațiilor elementare cu fracții zecimale finite și utilizarea acestora în mod corect în 

vederea soluționării exercițiilor propuse; 

3. Cunoașterea proprietăților adunării/înmulțirii fracțiilor zecimale finite și aplcarea acestora în vederea 

simplificării modului de calcul; 

4. Dezvoltarea deprinderilor de calcul prin aplicarea corectă a metodelor și prin respectarea ordinii 

efectuării operațiilor.     

Strategia didactica: 

Metode si procedee didactice: conversaţia euristica, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, observaţia, 

munca individuală/ în echipă,               expunerea 

Resurse:  

a) Resurse materiale: 

- manual digital clasa a V-a, autori Marius Perianu, Cătălin Stănică, Ștefan Smărăndoiu, Ed. – Art,                

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00 

- fișe de lucru, caiete de notițe; 

- instrumente de lucru online: - platforme educaționale: Classroom.google.com - 

https://classroom.google.com, Wordwall -                

https://wordwall.net/ro ;  

 

 

https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/ro
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   - aplicațiile: Meet.google.com - https://meet.google.com, Whatsapp; 

   - tabla interactivă Jamboard - https://jamboard.google.com/tabla digitală iDroo - https://idroo.com/ 

                                                  aplicația Word disponibilă în paleta de aplicați Google - 

https://docs.google.com/document/ 

              b) Resurse umane:  

       -  clasă omogenă formată din elevi ale căror 

cunoştinţe necesită consolidare; 

       -  activităţi frontale/individuale/pe grupe realizate online cu elevii care dispun de dispozitive electronice 

și Internet – comunicarea  

          predominantă fiind cea sincronă; 

       -  activități realizate online dar fără o implicare diectă, activă, în timp real a elevului care nu a dispus 

de dispozitive electronice     

          performante/Internet – comunicarea predominantă fiind cea asincronă/mixtă. 

             c) Resurse temporale: 50 min. 

 Bibliografie: 

1. Manual digital, clasa a V-a,  Perianu Marius, Stănică Cătălin, Smărăndoiu Ștefan, Ed. Art, București, 

2017 

2. Culegere Mate 2000 – consolidare, clasa a V-a, Peligrad Sorin, Zaharia Dan, Zaharia Maria, Ed. 

Paralela 45, 2019 

3. Culegere Mate 2000 – inițiere, clasa a V-a, Ion Tudor, Ed. Paralela 45, 2019 

4. Programa școlară pentru disciplina Matematica, Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educației naționale 

nr. 3393/28.02.2017 

5. https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00 

6. https://classroom.google.com 

7. https://wordwall.net/ro 

8. https://meet.google.com 

9. https://meet.google.com 

10. https://docs.google.com/document/

https://meet.google.com/
https://jamboard.google.com/
https://idroo.com/
https://docs.google.com/document/
https://catalog.manualedigitaleart.ro/art5-matematica/v1/#book/00
https://classroom.google.com/
https://wordwall.net/ro
https://meet.google.com/
https://meet.google.com/
https://docs.google.com/document/
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11.  

         Desfășurarea lecției: 

Secvențele 

lecției 

Comp. 

specifice 

Activități ale lecției. 

Resurse 

Timp Metode Evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

 Activitate comună: verificarea prezenței elevilor apelând la: 

- aplicația Whatsapp, pentru a avea o evidență clară a tuturor participanților la lecție, 

valabil aici pentru cei care dispund doar de telefonul mobil și care utilizează doar 

această aplicație; 

- aplicația Meet.google.com.  

Activitatea profesorului: Se asigură atmosfera adecvată pentru buna desfasurare a 

orei: li se comunică elevilor faptul că materalele necesare desfășurării în bune 

condiții a lecției online au fost postate atât pe pricipalul spațiu virtual de lucru, 

Google.classroom.com, cât și pe Whatsapp.  

Activitatea elevului: Se conectează pe conturile Google, accesează clasa virtuală și 

verifică mesajele cu materialele atașate primite de la profesor. Elevii deschid 

aplicația Meet.google.com pentru o mai bună comunicare profesor – elev, elev – elev. 

5’ Activitate 

comună 

 

 

 

 

 

Conversa

-ția 

 

 

Explicația 

 

2. Captarea 

atenției 

 Se verifică tema elevilor prin sondaj, utilizând dialogul profesor – elev, elev – elev,  

prin confruntarea rezultatelor. În cazul în care apar diferențe mari la rezultat sau 

neclarități privind abordarea temei, exercițiul se rezolvă împreună cu clasa de elevi. 

Pentru o mai bună înțelegere a mesajului didactic, pentru o comunicare efecientă, 

aplicația Google.meet este utilizată permanent, în paralel cu celelalte 

aplicații/platforme educaționale. 

5’ Activitate 

comună 

Observare 

sistematică 

3. Reactualiza-

rea 

cunostințelor 

1.2 Pentru reactualizarea cunoștințelor, dar și pentru a stimula atenția elevilor cu privire 

la conținutul lecției online, profesorul le propune elevilor să participe la rezolvarea 

unui joc educativ ce cuprinde scurte operații cu numere zecimale.  

 

5’ Conversa

-ția 

euristica 

Analiza 

raspunsuril

or 
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Jocul a fost realizat cu ajutorul platformei educaționale Wordwall și cuprinde 

exerciții de tipul: 2,3+7,2=9,5;  9,5-9=0,5; 
20,5 =0,25; 0,25-0,24=0,01; ........ 

 
Astfel, prin intermediul acestui moment recreativ-educativ elevii sunt antrenați 

devenind atenți, curioși și deschiși în vederea parcurgerii noii lecții online. 

4. Anunțarea  

temei și 

comunicarea 

obiectivelor 

urmărite 

1.2 

 

Activitatea profesorului: anunță titlul lecției, „Operații cu fractii zecimale”, le 

comunică elevilor principalele obiective urmărite. 

 

Activitatea elevilor: notează titlul lecției în caiete și sunt atenți la profesor 

1’ Explicația 

 

Conversa

-ția 

euristică 

 

4. Dirijarea   

    învățării 

1.2 

 

2.2 

 

Activitatea elevilor: Prin intermediul aplicației Google.classroom și sub îndrumarea 

cadrului didactic, elevii accesează materialele postate pentru noua lecție. 

 
Activitatea profesorului: Prin intermediul aplicației Meet.google.com proiectează fișa 

de lucru pentru a o vizualiza și discuta împreună cu elevii, în timp real; 

15’  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

Observarea 

sistematica 

 

 

 

Observarea 

sistematica 

 

 

 

 

 

 

Analiza 

raspunsuril

or 
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 Profesorul accesează aplicația Word din paleta de aplicații Google  și o distribuie clasei 

de elevi. Documentul distribuit permite scrierea în timp real a exercițiilor,                          

rezolvarea acestora de către elevi sub îndrumarea  cadrului didactic, acesta intervenind 

acolo unde este cazul. 

 
Fiecare exercitiu rezolvat de pe Fișa de lucru nr. 1 va fi încheiat cu o concluzie dedusă 

de către copii cu ajutorul profesorului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversa

-ția 

euristică 

5. Obtinerea 

performanței și 

1.2-6.2 

 

În continuarea lecției, elevii rezolvă exercițiile de pe Fișa de lucru nr. 2, cerând 

explicații acolo unde este cazul. 

12’ Exercitiul 

Conversa

Probe orale 
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asigurarea feed-

back-ului 

Exercițiile pot fi rezolvate pe caiete sau direct în documentul Word, apoi salvate în 

vederea completării portofoliului electronic. 

-ția 

6. Retinerea si 

asigurarea 

transferului 

 

 Profesorul le cere elevilor să reamintească ce au reținut din lecția care s-a consumat. 

De asemenea, le sunt cerute părerile elevilor cu privire la modul în care s-a desfășurat 

lecția online. Răspunsurile elevilor sunt atent analizate de profesor astfel că, în 

vederea realizării/organizării viitoarei lecții online, cadrul didactic va ține cont de 

sugestiile eleviilor, de feedback-ul primit din partea acestora. 

3’ Conversa

-ția 

 

7. Tema pentru 

acasa 

  Elevii primesc drep temă la alegere, exerciții rămase nerezolvate cuprinse în 

materialele postate. De asemenea, le este reamintit elevilor următorul lucru: temele 

rezolvate pot fi postate/încărcate atât pe Google.classroom.com cât și pe Whatsapp, 

fiecare elev primind individual răspuns din partea cadrului didactic, după ce acestea 

vor fi evaluate.  

2’ Conversa

-ția 

 

8. Aprecierea 

activitatii 

 Se apreciază activitatea elevilor și se notează elevii care s-au remarcat pe parcursul 

desfasurarii lectiei. 

2’ Conversa

-ția 

Aprecieri 

verbale 
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Fișa de lucru nr. 1: 

 

 După fiecare exercițiu efectuat, trageți câte o concluzie! 

1. Calculați, apoi trageți o concluzie: 
2 2 2(1,3 3,7) ; 1,3 2 1,3 3,7 3,7= + = +   +A B  

2. Calculați și verificați care dintre egalitățile de mai jos sunt adevarate: 

a) 
2 2 2(5,7 5,3) 5,7 5,3− = − ;     b) 

2 2 2(5,7 5,3) 5,7 2 5,7 5,3 5,3− = −   +  

3. Calculați și comparați numerele: 

(1,7 0,3)(1,7 0,3)= − +A   și   
2 21,7 0,3= −B  

      

 Fișă de lucru nr. 2: 

 Calculați:          2. Calculați: 

 

)59,26 143,87 (43,7 17,86) 107,29;

) 4,705 1,043 (2,01 1,073) (3,01 1,024)

+ − − −

+ − − + −

a

b
      

3

)67 6,7 0,67

) 2,3 10 2,3 0,1

)0,2 1000 0,2 10

− +

 − 

 + 

a

b

c

 

 

3. Calculați: 0,1 {3 3,2 [100 0,01 5,2 (4 1,2 0,1)]} +   +  −   

4. Comparați numerele:   𝑎) 2, (32), 2, 3(2),   2, 32;   𝑏) 7,0(15),    7, (015),   7,01(5), 7,015. 

5. Mihai a avut o suma de bani. În prima zi a cheltuit 9,24 lei. În a doua zi Mihai a cheltuit cu 1,17 lei mai puțin, iar în a treia zi a cheltuit cu 4, 26 lei mai 

puțin decât în primele două zile la un loc. Calculați ce sumă de bani a avut Mihai. 

6.   Rezolvati ecuatiile:    ) 24,43 8,939 )7,28 132,57 ) 37,5 132,04 ) 4 27,5a x b x c x d x− = + = − = + =  

7. Determinati cifrele necunoscute din fiecare egalitate: 
) , , 5,5 ) ,0 0, 2,26

) , , 36,6 ) , 1 , 16,6

a x y y x b x y xy

c x x xx x d x y x y

+ = + =

+ = + =



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1384 
 

„VOLUNTARIATUL ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR- 

AJUTĂ, DĂRUIEȘTE ȘI DEVII BOGAT SUFLETEȘTE!” 

 (PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ) 

 

                                                 Pinghireac Simina-Elena 

                                                            Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, loc. Răchiți, jud. Botoșani 

 

1. Titlul activităţii: „Voluntariatul și rolul său în formarea personalității elevilor- Ajută, dăruiește 

și devii bogat sufletește!”  

2. Coordonatorul  activităţii: Prof. Pinghireac Simina-Elena 

3. Data desfăşurării: 6.12.2020 

4. Durata activităţii: 8.00 – 14.00  

5. Locul desfășurării: Satul Răchiți, comuna Răchiți 

6. Grupul ţintă: Elevii școlii- clasele V-VIII: Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți (nivel gimnazial, zona 

rurală) și comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni  

7. Parteneri implicaţi: Comunitatea locală, părinți, elevi, comunitatea urbană, cămine de copii și bătrâni 

din orașul Botoșani. 

8. Obiectivele : 

a. Dezvoltarea spiritului de întrajutorare, a solidarității, a toleranței și prieteniei între oameni din 

pături sociale diferite (urban-rural); 

b. Dezvoltarea deprinderilor de auto-organizare; 

c. Promovarea și perceperea cauzelor și efectelor sărăciei; 

d. Dezvoltarea capacității de renunțare la o parte din bunurile proprii din solidaritate față de 

semeni; 

e. Educarea prin participare directă la activități de voluntariat în regim de sărbătoare și-n spirit 

religios și nu numai; 

f. Eradicarea sărăciei în spirit de sărbătoare. 

9. Resursele: 

a. Umane: Elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr.1 Răchiți, comunitatea locală, părinți, 

comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni; 

b. Materiale: produse materiale neperisabile, sacoșe, mănuși, alimente diverse ; 

10. Descrierea activităţii:  

 Prin activitatea propusă s-a urmărit o dezoltare a capacității de renunțare la o parte din bunurile 

proprii din solidaritate față de semeni, perceperea cauzelor și efectelor sărăciei, educarea prin 

participarea directă la activități de voluntariat, eradicarea sărăciei, mai ales în spirit de sărbătoare, 

special de Crăciun, când trebuie să fim mai buni, mai omenoși, mai prietenoși cu cei din jurul nostru, 

în vederea primirii veștii că Iisus Hristos se va naște. Astfel, prin spirit deschis față de semeni, am 

colectat diverse alimente și am distribuit celor necăjiți câte puțin din tot ceea ce am strâns, am transmis 

prin viu grai mesaje de bine, specifice sărbătorilor de Crăciun, urări numai de bine, de sănătate, și 

astfel am educat și format copiii în spiritul toleranței și al solidarității, devenind astfel mai conștienți 

de limitele societății noastre. Elevii au interacționat cu grupuri sociale diverse, au perceput probleme 

cu care poate ei nu se confruntă, au învățat ce înseamnă să dăruiești, să prețuiești ceea ce ai, să fii 

conștient de faptul că mereu există cale de mai bine, dar și de mai rău și că omul poate face mereu 

numai bine, doar dacă dorește, dacă este perspicace, dacă-și dorește cu adevărat să sprijine și că 

important este să fii umil, smerit, să ajuți în mod constant, să ai suflet mare în sprijinul celor nevoiași- 

fie de la sat, fie de la oraș, și nu doar de sărbători, ci pentru că dar din dar se face rai și pentru că asta 
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presupune omenia, smerenia, spiritul de solidaritate, domeniul de întrajutorare fiind larg și disponibil 

oricui, iar respectul și încrederea sunt cele mai de prisos unei societăți valabile în zilele noastre. 

11. Rezultate aşteptate: 

a. Solidaritate și toleranță  între oamenii din mediul rural și urban; 

b. Creșterea interesului față de voluntariat în spiritul bunătății; 

c. Mobilizarea elevilor pentru a participa la activitate; 

d. Relaționare pozitivă și constructivistă între profesori, elevi și comunitatea locală nevoiașă, 

comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni; 

e. Deschiderea de noi orizonturi de cunoaștere și receptare ca atare a celor în prag de sărăcie și 

nevoie; 

f.  Formarea unui comportament adecvat vis-a-vis de cei nevoiași. 

12. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluarea impactului proiectului asupra participanților la activitatea propusă; 

b. Evaluarea gradului de implicare și interesul copiilor pentru proiectul propus; 

c. Calitatea activităților și fotografiilor realizate; 

d. Creativitate și disponibilitatea la lucru; 

e. Originalitatea ideilor și stilul de cooperare între elevi, profesori, părinți, comunitate locală, 

comunitate urbană-cămine de copii și bătrâni. 

13. Modalități de diseminare a rezultatelor activității: 

a. Spirit deschis către solidaritate și toleranță asumat; 

b. Noi orizonturi de cunoaștere deschise; 

c. Relaționarea pozitivă și constructivistă dintre profesori, elevi, părinți și comunitate locală, 

comunitate urbană- cămine de copii și bătrâni, dobândită; 

d. Simț estetic și de întrajutorare dezvoltat; 

e. Educația în spiritul voluntariatului, în rândul elevilor, promovată . 

14. Sugestii, recomandări :  

a) să încercăm mai mereu să fim solidari cu cei nevoiași, indiferent de comunitate-fie urbană, fie 

rurală; 

b) Să fim pozitivi pentru a atrage pozitivismul și binele, în viața noastră; 

c) Să fim deschiși tuturor oportunităților benefice nouă.  
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FIŞA DE ACTIVITATE VOLUNTARIAT 

 

                                        PROF. ÎNV. PRIMAR, CHIFOREANU BRÎNDUȘA 

                     ȘC. GIMN. „AUREL VLAICU”, FETEȘTI  

 

 

1. Titlul:  Îngerii din jurul nostru – activitate de tip voluntariat- SNAC 

 

2. Coordonatori: prof. CHIFOREANU BRÎNDUȘA 

 

3. Data și locul desfăşurării: 06.11.2017; școală; Liceul Special Ion Teodorescu, Structura Fetești;  

 

 

4. Numărul și tipul activităţilor:  

                  a) activitate de voluntariat: pregătirea unor pachete cu fructe și legume pentru elevii cu cerințe 

educaționale speciale de la Liceul Special Ion Teodorescu, Structura Fetești în cadrul proiectului SNAC; 

           b) activitate comună cu elevii de la Liceul Special Ion Teodorescu, Structura Fetești; 

            - donații de fructe și LEGUME 

            - interacțiunea cu elevii  

 

Durata:  1 zi 

 

5. Grupul ţintă:  • elevii clasei I A  de la Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Fetești, Ialomița; 

                                    • elevii de la Liceul Special Ion Teodorescu, Structura Fetești; 

 

 

6. Parteneri implicaţi:  

Liceul Special Ion Teodorescu, Structura Fetești, Ialomița 

 

 

7. Obiectivele (2, max. 3): 

a. Formarea și dezvoltarea unor calități umane precum generozitatea. 

b. Educarea elevilor în spiritul diversității umane 

c. Integrarea elevilor cu CES în activitățile comune cu elevii Școlii de masă „Aurel Vlaicu”, 

Fetești 

8. Resursele: 

a. Umane: elevi, părinții elevilor de la Școala Gimnazială „Aurel Vlaicu”, Fetești și ai elevilor 

Liceului Special Ion Teodorescu, Structura Fetești; 

b. Materiale: fructe,legume. Aparat foto. 

 

 

9. Descriere (max. 7 fraze): 

             Prin colaborarea cu părinții d-na învățătoare Chiforeanu Brîndușa împreună cu elevii lor au pregătit 

pachete cu fructe și legume donate de cei mici în cadrul Campaniei donează fructe și legume. De asemenea, 

au pregătit câteva elemente artistice ( cântece și poezii ) pentru a le prezenta elevilor de la Centru cu intenția 

de a le face o bucurie, dar și de a le interpreta împreună. Alături de părinți, elevii au mers la Liceul Special 

Ionel Teodorescu, Structura Fetești unde au vizitat sălile de clasă, au prezentat momentele artistice și au 

interacționat cu elevii cu cerințe educaționale speciale. Au învățat  

 

să se prezinte, au discutat despre lecțiile lor, despre prietenii și apoi au învățat împreună fragmente din poeziile 

pregătite. Copiii de la Centru s-au bucurat foarte mult atunci când au primit pachetele pregătite de elevii 

voluntari. 

           Legătura creată de-a lungul timpului prin toate activitățile desfășurate a dezvoltat atât relațiile dintre 

cele două unități școlare, cât și relațiile umane, ceea ce crează încredere în rândul părinților și al elevilor cu 

dizabilități pentru ca aceștia să aibă o frecvență foarte bună și să se elimine definitiv pericolul abandonului 

școlar. 
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10. Rezultate aşteptate: 

a. Elevii să accepte și să aprecieze diversitatea umană. 

b. Elevii cu cerințe educaționale speciale să prețuiască momentele petrecute alături de elevii din 

școala de masă. 

c. Elevii să interacționeze cu alte persoane și să promoveze imaginea școlii. 

d. Părinții să participe și să sprijine copiii în activități extrașcolare.  

e. Îmbunătățirea frecvenței elevilor Liceului Special Ion Teodorescu, Structura Fetești 

 

11. Modalităţi de evaluare: 

a. Observarea directă asupra implicării, a entuziasmului, a emoției. 

b. Fotografii, fișă de evaluare a activității. 

 

12. Rezultate înregistrate: 

a. Elevii au participat cu plăcere la activitate, au interacționat cu ceilalți elevi,  plini de emoție și 

entuziasm. 

b. Acțiunea a fost o experiență plăcută pentru elevii clasei I A și o surpriză neașteptată pentru 

părinții acestora. 

c. Părinții i-au susținut pe elevi, au fost impresionați de reacțiile propriilor copii, dar și de cele 

ale persoanelor invitate la acțiune, de rezultatele eforturilor acestora și au apreciat gestul lor 

în această zi specială. 

 

 

13. Sugestii, recomandări: 

____ 
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                                            Porojan Marta Raluca 

Șc.Gimn.”Matei Basarab”Targoviște 

          CLASA: a III-a 

 

          ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

 

          DISCIPLINA: Limba şi literatura română 

 

          UNITATEA DE ÎNVĂŢARE: ,,Joc și prietenie” 

 

          SUBIECTUL: Text narativ”Aniversarea Gretei”:după Sandra Warren                                                   

 

          TIPUL LECŢIEI: lecție mixtă 

 

          SCOPUL LECTIEI:- formarea şi dezvoltarea deprinderilor de lectură corectă şi conştientă şi de 

receptare a mesajului scris. 

                                              - dezvoltarea gustului pentru lectură 

          COMPETENȚE: 

3.1.extragerea unor informații de detaliu din texte literare 

3.3.formularea unei păreri despre personaj 

 

 

          OBIECTIVE OPERAŢIONALE:  

3.1.1- să citească corect, conştient, în ritm propriu, cu voce tare;  

3.3.1- să completeze cadranele date exprimând propriile opinii, gânduri, sentimente în legătură cu faptele 

povestite în text; 

3.1.2- să înlocuiască cuvinte/expresii cu cuvinte cu înțeles asemănător; 

3.1.3- să alcătuiască propoziții cu cuvinte date din text 

3.1.4- să formeze perechi de cuvinte cu sens asemănător (activ. dif.) 

3.3.2- să ordoneze într-o succesiune logică întâmplările prezentate în text 

3.3.3- să pună în corespondență ideile date cu fragmentul corespunzător (act. dif.) 

         OBIECTIVE EDUCATIVE: 

- dezvoltarea atenţiei, a gândirii, a imaginaţiei; 

- dezvoltarea inteligenţei emoţionale prin exerciţiile de identificare cu personajele şi de precizare a  trăirilor 

provocate de situațiile respective; 

- să învețe să coopereze; 

- stimularea interesului pentru lectură. 

 

          STRATEGIA DIDACTICĂ: 

● Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, exerciţiul,  metoda ,,Cadranelor”, munca independentă, 

Cubul, Linia valorică, jocul (,,Ordinul”), rebus 

● Mijloace de învăţământ: manual, fise de lucru, jetoane, videoproiector, calculator, cub, planșe cu 

,,Cadrane” 

● Forme de organizare a activităţii: activitate frontală, individuală, pe grupe, în perechi, diferențiată
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DURATA: 50 minute 

         BIBLIOGRAFIE:  

● Breben, S.; Gongea, E.; Ruiu, G.; Fulga, M. – Metode interactive de grup – ghid metodic, Editura Arves; 

● Mihăescu M., Dulman A., – “Îmi place să citesc” – texte şi exerciţii pentru lectură - clasa a IV-a, Editura Radical, 2003;  

● Ministerul Educaţiei şi Cercetării – Programa şcolară pentru clasa a IV-a – Limba şi literatura română, Bucureşti, 2004; 

● Molan, V. – Didactica disciplinei “Limba şi literatura română”în învăţământul primar, Editura Miniped, Bucureşti, 2010; 

 * Ioan & Dacian Dorin Dolean – “IDEI pentru activitatea la clasă”, Ed. Pro Vita, Cluj- Napoca, 2003 

 

                                                                 DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Etapele lecţiei Ob. 

op. 

Derularea activității Metode şi 

procedee 

Mijloace de 

învăţământ 

Forme de 

organizare 

Evaluare 

1.Momentul     

   organizatoric 

   Asigur climatul corespunzător desfăşurării în bune 

condiţii a orei de limba romana. 

conversaţia    

2.Captarea   

   atenției 

   Cu ajutorul unui rebus cu cuvinte cu sens asemănător 

din text, se vor verifica cunoștințele anterioare. 

  Întreb elevii ce cuvânt s-a format la rebus (Greta) și ce 

semnifică. 

conversaţia 

rebususul 

 activitate 

frontală 

 

3.Reactualizarea   

   cunoștințelor 

   Copiii precizează cine era Greta și de ce era ea 

deosebită.  

   Vor aminti momentele importante ale acțiunii. 

   Vor citi textul. 

conversaţia 

 

 

citire în lanț 

 

 

 

manual 

activitate 

frontală 

 

4.Anunţarea   

   temei şi a  

   obiectivelor 

   Anunţ elevii că vom continua și în această oră să 

discutăm despre cazul Gretei, şi că, pe parcursul lecţiei, 

voi urmări:  

- citirea corectă; 

- găsirea unor cuvinte cu sens asemănător; 

- formare de propoziții cu cuvinte date; 

- completarea unor propoziții lacunare; 

conversaţia  activitate 

frontală 
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- ordonarea ideilor / identificarea fragmentelor 

corespunzătoare ideilor date; 

- exprimarea părerilor personale legate de mesajul 

textului.   

5.Dirijarea  

   învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  Invit elevii să citească prima sarcină de pe fișa 

proiectată la tablă:  

1.a. În propoziția de mai jos înlocuiește expresia 

subliniată cu un cuvânt cu sens asemănător din text: 

 Noi obișnuim să avem o părere greșită despre  

oamenii cu handicap fizic. 

   b. Alcătuiește o propoziție cu cuvântul prejudecată. 

   După ce citesc sarcinile, copiii le rezolvă pe fișa 

individuală.  

   Vor citi 2-3 elevi cum au rezolvat. 

* În timp ce ei rezolvă, cele 2 eleve din grupul țintă ies 

la tablă și lucrează împreună, colaborând și ajutându-se, 

în spiritul prieteniei, care este mesajul textului și tema 

unității de învățare. Una din ele ia de pe tablă un jeton și 

îl citește, iar cealaltă trebuie să găsească jetonul cu 

cuvântul cu sens opus și să-l așeze lângă acesta. Vor 

forma perechile: prieten = amic; bucurie = veselie; 

aniversare = sărbătoare.  

   Fetele se întorc în bănci și completează aceeași 

sarcină pe fișa individuală, punând în corespondență 

cuvintele cu înțeles asemănător.   

   

* Jocul ,,Cubul”- Solicit elevii să se pună în locul 

Gretei și să răspundă sarcinilor care apar pe fața de sus a 

cubului (aș vrea, aș  face, m-aș purta, aș spune). Un 

copil iese în fața clasei și aruncă cubul, citește cuvântul 

conversaţia 

explicaţia 

exerciţiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

munca 

diferențiată 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

conversația, 

videoproiector 

calculator 

 

 

 

 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

 

 

 

jetoane 

 

 

 

fișă de lucru 

 

 

 

cub din carton 

activitate 

frontală 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate  

individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare formativă 

scrisă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

evaluare formativă 

scrisă 

 

 

apreciere verbală 
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și răspunde: ,,Dacă aș fi Greta, aș ... Apoi va ieși alt 

copil și va proceda la fel. 

 

* ,,Cadranele”- Proiectez la tablă sarcinile din patru 

cadrane: 1.Ce ai simțit? 2.Ce ai învățat? 3.Ce modificare 

ai vrea să faci textului? 4.Ce alt titlu s-ar potrivi 

textului?  

   Copiii le citesc cu voce tare. Apoi se vor grupa și vor 

completa ,,Cadranele” de pe o planșă. 

   După ce termină, câte un reprezentant din fiecare 

grupă iese la tablă și completează ,,Cadranele” 

proiectate pe ea. 

   Voi citi cu voce tare ce au scris și voi aprecia 

atitudinile elevilor.          

jocul ,,Cubul” 

 

 

 

 

 

 

metoda 

cadranelor, 

conversația, 

explicația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

videoproiector 

calculator 

planșe cu 

,,Cadranele” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

activitate 

în grup 

 

verificarea atitudinii / 

comportamentului 

 

 

 

 

verificarea atitudinii / 

comportamentului 

 

 

 

 

 

 

apreciere verbală 

6.Obţinerea   

   performanţei 

  *  Copiii deschid manualul.  

Jocul ,,Ordinul”: Una din cele 2 fete din grupul țintă ia 

de pe catedră un jeton pe care este scrisă ideea unui 

fragment din text. Citește cu voce tare ideea, ceilalți 

colegi ascultă și caută în text fragmentul corespunzător. 

Eleva din fața clasei numește un coleg care să citească 

fragmentul. Ea spune dacă este fragmentul corect și 

așază ideea în dreptul acestuia pe proiecția de la tablă. 

Iese apoi cealaltă eleva din grupul tinta și încă trei copii 

și procedează la fel, așezând ideile în dreptul 

fragmentelor corespunzătoare.  

   Se citesc cu voce tare ideile obținute. 

joc ,,Ordinul” 

conversaţia 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

manual 

 

 

 

jetoane 

 

 

 

 

videoproiector 

calculator 

 

 

activitate 

frontală 
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* Elevii completează pe fișă sarcina nr. 2: ordonează 

ideile date, numerotându-le în ordine cronologică. 

* Cele 2 fete pun în corespondență ideile date cu 

fragmentul corespunzător. 

 

 

 

munca 

independentă 

 

 

 

fișă de lucru 

 

fișă de lucru 

 

 

 

activitate 

individuală 

muncă 

diferențiată 

 

 

 

evaluare formativă 

scrisă 

7.Asigurarea  

   retenţiei şi a  

   transferului 

  * Le proiectez o imagine cu chipuri (de eschimoș, 

japonez, corean, vietnamez, chinez, indian din America 

și din India, aborigen din Australia, etc.). Între chipuri 

va fi afirmația: Nu este normal ca oamenii care au 

pielea de altă culoare să trăiască împreună cu cei cu 

pielea albă. 

   Joc ,,Linia valorică”- Copiii citesc afirmația și, în 

funcție de ceea ce cred ei: este sau nu este normal ca 

oamenii să se poarte ca în afirmația dată, se vor așeza pe 

o linie imaginară în fața clasei, orientându-se spre cele 

două capete ale liniei: ,,normal” și ,,anormal”. Cei 

indeciși vor rămâne la mijlocul ei.  

conversaţia,  

 

 

 

 

 

jocul ,,Linia 

valorică” 

 

videoproiector 

calculator 

 

activitate 

individuală 

 

8.Aprecieri şi   

   recomandări 

    Fac aprecieri cu privire la desfăşurarea întregii 

activităţi.  

conversaţia  activitate 

frontală 
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O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

 

Burcea Angela 

Şcoala  Gimnazială George Bacovia 

 

MOTTO:  

,,Crăciunul, copile, este iubire în acţiune.  

De fiecare dată când iubim, de fiecare dată când dăruim,  

este Crăciun” (Dale Evans) 

 

 Pentru români luna decembrie e o lume a bucuriei care creşte pe măsură ce o împărtăşim cu alţii. Ne 

place să ne lăsăm cuprinşi de această magie, să descoperim şi lumea altor copii, să dăruim din suflet zâmbet şi 

căldură.  

Am gândit acest proiect în ideea că implicarea elevilor în activități de voluntariat alături de adulți, 

dezvoltă o legătură strânsă între generații și contribuie la formarea unei comunități puternice, preocupată de 

ceea ce se întâmplă în jur. 

Am dorit prin acest proiect să demonstrăm că implicarea tinerilor în acțiuni de voluntariat creează 

oportunități de dezvoltare personală și socială. 

TEMA ABORDATĂ: : „Dăruieşte un zâmbet”- acţiuni de creaţie-voluntariat 

DOMENIUL ŞI TIPUL DE EDUCAŢIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

o Domeniul cultural-artistic 

o Educaţie integrată 

o Educaţie religioasă 

SCOPUL ACTIVITĂŢII : 

o  Dezvoltarea comportamentului social al elevilor şi cultivarea capacităţilor şi aptitudinilor de muncă. 

o  Cunoaşterea și înţelegerea copiilor proveniţi din familii cu situaţii de risc în vederea susţinerii 

procesului de integrare socială a acestora, de către copiii din școala noastră. 

OBIECTIVELE ACTIVITĂŢIi: 

o  Dezvoltarea spiritului de cooperare al copiilor; 

o  Dezvoltarea altruismului şi a empatiei; 

o  Dezvoltarea simţului estetic, a sensibilităţii; 

o  Stimularea interesului pentru copiii diferiţi de ei; 

o  Dezvoltarea interesului pentru actul creativ atât în domeniul activităţilor artistico-plastice cât şi în 

domeniul creaţiilor literare. 

MATERIALE FOLOSITE : hârtie glasată, creponată , lipici, foarfeca, coli, creioane colorate, mărgele, paiete;  

MATERIALE OBŢINUTE : felicitări, podoabe ornamentale, creaţii literare, creaţii artistico-plastice; 

INVITAŢI( PĂRINŢI, SPECIALIŞTI): părinţi ai elevilor 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1394 
 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢII: 

 După ce am făcut prezentările de rigoare, activitatea propriu-zisă  a început cu pregătirea unor 

felicitări, podoabe ornamentale, creaţii literare, creaţii artistico-plastice confectionate pentru expoziţia 

desfăşurată cu ocazia Naşterii Mântuitorului. 

 În paralel s-a realizat un concurs de scurte creaţii literare (povestiri), texte în versuri, în care s-au relat, 

pornind de la întâmplări adevărate, fapte de caritate făcute de elevi cu prilejul sărbătorilor de Crăciun cu tema: 

„Şi eu pot fi un bun creştin”, “Scrisoare pentru Moş Crăciun”. 

S-a organizat colectarea de cărţi, jucării, fructe, legume şi hăinuţe care au fost orientate spre cazurile 

special cazurile sociale.  

POZE CU PRODUSELE OBŢINUTE: 

     

Activitatea de voluntariat desfasurată a constituit o modalitate eficientă de cunoaştere a realităţii 

concrete a comunităţii locale. Impactul acestetei activităţi pentru elevi este : 

Puncte tari: 

–  Conştientizarea spiritului de întrajutorare al semenilor; 

–  Interesul elevilor pentru creaţiile literare şi plastic; 

–  Afişarea tinerelor talente artistice; 

–  Dezvoltarea simţului estetic şi a creativităţii; 

–  Dezvoltarea unor abilităţi de interrelaţionare pozitivă prin comunicare lucrul în echipa; 

–  Cunoaşterea şi aplicarea prin diferite procedee a drepturilor fundamentale ale omului. 

 Puncte slabe: 

– Cadru restrâns de resurse financiare; 

Oportunităţi : 

Implicarea instituţiei noastre într-un asemenea  proiect de voluntariat va fi o bună deschidere a elevilor 

școlii către toleranţă, solidaritate, cooperare, omenie pentru toţi cei din jur, cu valenţe educative de durată. 

Ameninţări: 

– Tendința elevilor de a-şi exprimă talentul în alte domenii. 

CONCLUZII: 

  Scopul activităţii extraşcolare, de voluntariat, de a  antrena elevii în activităţi de creaţie literară şi 

artistică, prin care să-şi formeze priceperi şi deprinderi, care să le dezvolte potenţialul creator, a fost îndeplinit.  

             S-a urmărit şi realizat dezvoltarea la elevilor de calităţi precum: toleranţă, altruismul, cooperarea, 

comunicarea, solidaritatea, consolidarea încrederii în forţele proprii. 

Acestă activitate  a avut rezultatele propuse în proporție de 100 %.  Interesul elevilor pentru activitățile 

de voluntariat a crescut semnificativ.  Voluntarii au dovedit că este posibil, că voluntariatul poate crea punți și 

legături între oameni. 
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Cel mai important lucru însă, este acela că proiectul nostru a deschis calea spre alte acțiuni similare, a 

creat contextul necesar pentru lansarea altor parteneriate și proiecte, care să implice un număr cât mai mare de 

oameni. 

 

Bibliografie: 

1. Busuioc, Daniela, LUPŞAN, Daniela, NIHTA, Sorina, 2006, Cartea despre voluntariat, Centrul de 

Voluntariat Reşiţa. 

2. Juganu, Stelian, 2013, Ghidul tânărului voluntar, Virgo eBooks Publishing, Cluj Napoca. 
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PRIETENII NATURII 

Prof. Înv. Preșc. Toader Sidonia Oana 

Grădinița cu PP și PN CRAI NOU Ploiești 

 

Nivel de vârstă/Grupa: 5-6 ani, nivelul II  

Tema anuală de studiu: „ Cine și cum planifică/organizează o activitate?” 

Tema proiectului:”Vreau să cunosc ceea ce mă înconjoară!” 

Tema săptămânii: „Cum îngrijim natura?” 

Domeniul experiențial : Domeniul Om și Societate 

Categoria de activitate: Educație pentru societate 

Tema activității : “ Prietenii naturii” 

Mijloc de realizare: Convorbire  

Tipul de activitate:Consolidare și sistematizare de cunoștințe 

Dimensiuni ale dezvoltării: 

• Comportamente prosociale, de acceptare și respectare a diversității 

• Mesaje orale în diverse situaţii de comunicare  

Comportamente adecvate: 

• Își însușește și respectă reguli, înțelege efectul acestora în planul relațiilor sociale, în context 

familiar; 

• Exersează, cu sprijin, asumarea unor responsabilități, specifice vârstei , în contexte  variate;   

• Demonstrează capacitate clară de comunicare a unor idei, nevoi, curiozități, acțiuni, emoții proprii( 

comunicare expresivă); 

• Respectă regulile de exprimare corectă, în diferite contexte de comunicare.  

Scopul activității: 

- Exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător, în vederea educării unor 

atitudini pozitive  față de  mediu 

Obiective operaționale: 

- să  enumere cel puțin două acțiuni nocive ale omului asupra mediului înconjurător; 

- să recunoască  minim două tipuri de deșeuri (hărtie, plastic) ; 

- să selecteze cel puțin două imagini în funcție de acțiunile prezentate (pozitive sau negative asupra 

mediului); 

- să așeze minim două imagini, la culoarea potrivită , realizând   astfel o piramidă;  

- să ofere cel puțin un exemplu de comportament pentru menținerea mediului înconjurător curat și 

sănătos; 

- să menționeze cel puțin o sursă de poluare. 

- să  așeze minim trei materiale refolosibile în cutia corespunzătoare 

Strategii didactice : 

a) Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, jocul, problematizarea 

b) Resurse materiale:laptop, prezentare power point,  jetoane  reprezentând acțiuni ale omului asupra naturii, 

Crăiasa Naturii, deșeuri din hârtie, carton, plastic, sticlă, cutii pentru colectarea deșeurilor, o piramidă cu trei  

niveluri. 

c) Forme si metode de evaluare : evaluarea curentă, aprecieri verbale 

Forme de organizare: frontal, individual, pe grupuri 

Durata:  30-35 de  minute  
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DEMERSUL DIDACTIC 

 

 

ETAPELE 

ACTIVITĂŢII 

 

 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

 METODE DE 

EVALUARE 
 

Metode şi 

procedee 

 

Mijloace de 

învăţământ 

1. Momentul 

organizatoric 

Asigurarea condițiilor optime desfășurării 

activității prin: 

- aerisirea sălii de clasă; 

- aranjarea scăunelelor în formă de 

semicerc; 

- pregătirea materialului didactic; 

-intrarea  în mod ordonat a copiilor în  sala 

de grupă. 

- controlul ținutei 

  

Mobilierul 

grupei 

Observarea 

comporta- 

mentului copiilor 

2. Captarea 

atenţiei 

Se va face prin intrarea în sala de clasă a 

unui personaj surpriză, Crăiasa Naturii care 

le prezintă copiilor un scurt filmuleț în care 

oamenii au poluat , au  murdărit mediul 

înconjurător. Pe baza acestei prezentări se 

va purta o scurtă discuție cu copiii, 

determinănd participarea activă a acestora la 

activitate.  Crăiasa Naturii le-a adus copiilor  

în dar și o piramidă pe care vor așeza 

jetoanele potrivite și  îi vor arăta ca sunt 

prietenii naturii. 

 

Surpriza 

Conversaţia,  

 

 

Crăiasa 

Naturii, 

Prezentare 

power point, 

jetoane, 

piramida 

Observarea 

sistematică a 

comporta- 

mentului copiilor 

3. Anunţarea 

temei şi a 

obiectivelor 

Se anunță tema și obiectivele în termeni  

clari, accesibili. 

-”Astăzi, copii, trebuie să arătăm că 

suntem” Prietenii naturii”, încercând să o  

ajutăm pe Crăiasa Naturii și să salvăm 

mediul în care trăim cu toții și  vom 

răspunde la câteva întrebări ,  iar apoi vom 

realiza o piramidă așezând jetoanele la locul 

potrivit. 

     Observația 

Explicația, 

Conversaţia 

 

 

Crăiasa 

Naturii  

 

Observarea 

comporta- 

mentului copiilor 

 

 

 

4. Prezentarea 

noului conţinut 

şi dirijarea 

învăţării 

Educatoarea se axează pe câteva idei , pe 

baza cărora se va realiza planul de întrebări. 

La sfârșitul unei idei principale, se 

realizează, într-o formă deosebită,  o sinteză 

parțială, iar la finalul întrebărilor o sinteză 

generală cu scopul de a sublinia ceea ce este 

important. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Planul de 

întrebări 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri pozitive 

asupra răspunsurilor 

copiilor 
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Planul de întrebări: 

Prima idee- Cum putem proteja parcurile, 

apele, aerul? 

A doua idee- Cum ne comportăm  ca să 

curățăm mediul? 

A treia idee – Cum reușește omul să facă 

rău naturii?  

• Cum putem proteja parcurile, 

pădurile și toate spațiile verzi pe 

care le vizităm ? 

• Cum putem proteja apele râurilor, 

mărilor,  oceanelor ? 

• Cum putem păstra un aer curat și 

sănătos? 

• Ce facem cu ambalajul unui produs 

pe care l-am consumat sau folosit ? 

• Cum ne comportăm atunci când 

mergem la plimbare într-un loc nou, 

deosebit ? 

• Cum arătăm dragostea și prețuirea 

față de natură ? 

• Ce comportamente demonstrează că 

suntem mici ecologiști? 

• Care sunt factorii care dăunează 

naturii ? 

•  Cum reușește omul să facă rău 

naturii?  

•  Cum avem grijă de mediul 

înconjurător ? 

După fiecare idee copiii vor realiza sinteza 

parțială, prin repetarea aspectelor principale.  

Educatoarea va dirija activitatea urmărind  

ca preșcolarii să răspundă corect la întrebări 

, să se exprime în propoziții ,oferindu-le 

suport prin întrebări ajutătoare. Acolo unde 

este cazul vor fi solicitate exemple din 

activitățile copiilor organizate în grădiniță 

sau în familie referitoare la protecția 

mediului apropiat. 

Sinteza generală se va realiza de către 

educatoare printr-o scurtă povestire, pe 

întelesul copiilor, cu titlul” Prietenii naturii 

“. Un copil va repeta povestirea spusă de 

educatoare, în limbaj propriu. 
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Material bibliografic: 

• „Manual de Educaţie Ecologică”, Jeanna Wersebe , voluntar la “Corpul Păcii”, România 2003 – 2005. 

• „Programa activităților instructiv-educative în grădinița de copii”, M.E.N., 2000, 

• „Scrisoarea PĂMÂNTULUI către copii”, Marcela Meraru, Valeria Oprişoreanu, Ed. Emia, Deva, 

2004 

 

 

5. Asigurarea 

retenţiei şi a 

transferului 

Se va realiza cu ajutorul metodei interactive 

„Piramida”, folosind jetoane. La baza 

piramidei se vor așeza imagini care prezintă 

copiii prietenii plantelor,apelor, aerului; pe 

nivelul al doilea vor fi așezate imaginile 

care  îi prezintă  pe copiii prietenii 

curățeniei și pe ultimul nivel va fi așezat un 

jeton despre cum putem să reciclăm. 

Problematizarea 

 

Exercițiul, jocul 

 

Jetoane, 

piramida 

 

Aprecieri pozitive 

asupra acţiunilor 

copiilor  

6. Obţinerea 

performanţei 

Copiii sunt solicitați să selecteze deșeurile și 

să le pună în cutia potrivită , utilizînd cele 

trei cutii pentru deșeuri și anume  albastră 

pentru hârtie, galbenă pentru plastic și verde 

pentru sticlă. Copiii rezolvă în grup această 

sarcină. 

Explicația,  

Exerciţiul,  Jocul, 

Problematizarea 

 

 

 

 

Aprecierea verbală 

asupra acțiunilor 

copiilor 

7. Încheierea 

activităţii 

Se  fac aprecieri generale și individuale  

asupra modului de participare la activitate. 

Activitatea se va încheia într-o atmosferă 

plăcută, relaxantă prin intonarea cântecului” 

Imnul ecologiștilor”. Copiii sunt 

recompensați de Crăiasa Naturii , ei primesc 

insigne cu inscripția „Prietenii naturii” 

 

 

Conversaţia 

 

 

Insigne 

Aprecieri generale şi 

individuale 
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PROIECT DIDACTIC 

Prof. dr. Rucăreanu Alina Marieta 

Liceul Teoretic „Ioan Petruș”Otopeni, Ilfov 
 

 

CLASA : a VI-a   

ARIA CURRICULARĂ: Limbă şi comunicare 

DISCIPLINA : Limba şi literatura română – limba românǎ 

SUBIECTUL LECŢIEI :  Modul conjunctiv 

TIPUL LECŢIEI: comunicare de noi cunoştinţe 

DURATA: 50 minute 

 

Scopul lecţiei: exersarea capacitǎţii de analizǎ, observaţie, comparaţie şi identificare a verbelor la modul conjunctiv. 

Competenţe generale: 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare; 

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale în situaţii de comunicare monologată şi dialogată; 

3. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de realizare, cu scopuri diverse. 

Competenţe specifice: 

2.1 asigurarea coerenţei ideilor exprimate într-un mesaj oral; 

2.3 respectarea normelor morfo-sintactice în propoziţii şi în fraze; 

2.4 adaptarea vorbirii la situaţiile speciale sau neprevăzute de dialog sau monolog ; 

2.5 cooperarea în interacţiunile de grup; 

3.3 sesizarea corectitudinii şi a valorii expresive a categoriilor gramaticale şi lexicale învăţate, într-un text citit; 

4.3 organizarea secvenţelor textuale în funcţie de o cerinţă specifică; 

4.4 utilizarea corectă a flexiunii verbale în textul scris, utilizând corect semnele ortografice şi de punctuaţie. 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ 

• METODE ŞI PROCEDEE: observaţia, conversaţia euristicǎ, exerciţiul, explicaţia, jocul didactic, demonstraţia, munca independentă, 

brainstorming, ȘTIU, DESCOPĂR, APLIC, adevărat/fals, analiza morfologică, descoperirea, problematizarea, turnirul, algoritmizarea. 

• MATERIAL DIDACTIC: manual, fişe de lucru, videoproiector, laptop, jetoane, bibliografie de specialitate. 
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• FORME DE ORGANIZARE: frontală, individuală, pe echipe. 

• EVALUAREA PERFORMANŢELOR: 

➢ observaţia sistematică a elevilor; 

➢ evaluare formativă (prin rezolvarea sarcinilor cuprinse în fişele de lucru şi focalizate pe obiectivele vizate); 

➢ tema pentru acasă. 

• CONDIŢII PREALABILE: clasă de nivel mediu, elevii au deprinderea de a lucra  pe grupe. 

          BIBLIOGRAFIE: 

• Curriculum naţional- Programe şcolare pentru învăţământul gimnazial, Bucureşti, 1998. 

• Goia, Vistian, Didactica limbii şi literaturii române pentru gimnaziu şi liceu, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 2002. 

• Mazilu, Elena, Jercea, Valentina, Manual pentru clasa a VI a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2016. 

• Rusu, Mina-Maria (coord.), Ciotoi, Geanina, Hăilă, Carmen-Irina, Timingeriu, Mihaela – Exerciții practice de limba română. Competență și 

performanță în comunicare. Clasa a VI-a, Editura Paralela 45, Pitești, 2013. 

• Chiriță, Cornelia (coord.), Trofin, Eliza-Maria (coord.) – Gramatică. Fișe de lucru. Editura Paralela 45, Pitești, 2006. 

• Davidoiu-Roman, Anca, Doboș, Mihaela, Paraipan, Luminița, Stoica, Dumitrița, Limba și literatura română standard, Clasa a VI-a, Editura 

Pararela 45, Pitești, 2013.  

• Crăciun, Corneliu, Metodica predării limbii şi literaturii române în gimnaziu și liceu. Ediția a IV-a, Editura Emia, Deva, 2011. 

• www.didactic.ro. 

DEMERS DIDACTIC 

 

Nr 

crt 

Secvenţele 

lecţiei 

 Conţinuturile 

lecţiei 

Metode şi 

procedee 

Material 

didactic 

Forme  de 

evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

1’ Se asigură condiţii optime pentru începerea activităţii.  

Conversaţia 

  

2.  Verificarea 

temei pentru 

acasă 

5’ Profesorul verifică tema (exercițiile 5 și 6 de la pagina 46) şi face 

aprecieri asupra modului în care a fost realizată; corectează eventualele 

greşeli. 

 Manualul Evaluare 

orală 

Frontală 

2. Captarea 

atenției 

 

 

3’ 

Profesorul propune un joc pentru captarea atenției, Povestea regatului 

Morfologia. (Anexa 1) 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Jocul didactic 

Videoproiector Evaluare 

orală 

Frontalǎ 
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4. Anunţarea 

temei noi şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 

1’ 

Profesorul anunță tema: Modul conjunctiv. 

Se scrie titlul lecţiei pe tablǎ și se precizează obiectivele. 

 

Explicaţia 

  

Frontalǎ 

 

5. Dirijarea 

învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 25’ 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elevii sunt întrebați despre tipurile de acțiuni identificate în fișa cu jocul 

didactic. În urma rǎspunsurilor date de cǎtre elevi se formuleazǎ definiţia 

modului conjunctiv: 

        Modul la care verbul exprimǎ o acţiune posibilǎ, realizabilǎ se 

numeşte conjunctiv. 

Profesorul notează definiția pe tablǎ, iar elevii în caiete. 

Se aplică metoda ȘTIU, DESCOPĂR, APLIC. Elevii sunt organizați 

pe grupe. 

ȘTIU 

Ce element din componenţa conjunctivului ne ajută la recunoaşterea 

acestui mod? 

-Modul conjunctiv se recunoaşte uşor după conjuncţia să, cu ajutorul 

căreia se formează: să lucrez, să lucrezi. 

 DESCOPĂR 

       Elevii primesc fișa de lucru (Anexa 2), ce conține un text în care 

trebuie să identifice verbele. Vor observa că exprimă o acțiune anterioară 

momentului vorbirii. Modul conjunctiv are două timpuri: prezent și 

perfect. Prezentul arată o acțiune desfășurată în prezent sau în viitor. 

Perfectul arată o acțiune desfășurată în trecut (anterioară momentului 

vorbirii). 

       Se discutǎ frontal cele douǎ timpuri ale verbelor şi se precizeazǎ 

tipul de acţiune exprimatǎ și modul de formare. Se dau exemple de verbe 

(toate cele patru conjugări) într-o postare ppt. 

       Elevii rezolvă exercițiul de pe fișă, completând petalele cu formele 

verbale corespunzătoare. 

 

APLIC 

Explicaţia 

 

 

Demonstraţia  

 

 

Exerciţiul 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

Descoperirea 

 

Conversaţia 

Exerciţiul 

 

 

 

Demonstraţia 

Explicaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

oralǎ 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluare 

orală 

 

 

 

 

 

 

Individualǎ 

Frontalǎ 

 

 

 

 

 

 

 

Pe grupe 
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       Elevii, organizați în echipe, primesc spre rezolvare exercițiile din 

fişa de lucru (Anexa 3). Dupǎ ce au identificat verbele la modul 

conjunctiv, liderii grupelor prezintă exercițiile rezolvate. 

 

Reţinem: 

     Verbele predicative la modul conjunctiv îndeplinesc funcţia de 

predicat verbal. 

      Verbele copulative la modul conjunctiv formeazǎ împreunǎ cu un 

nume predicativ un predicat nominal. 

 

Se precizează folosirea în limba vorbită a formei verbale fără conjuncția 

să, întâlnită la începutul comunicărilor, la persoana a III-a: Facă ce-o 

dori! (Să facă ce-o dori!) 

 

Se subliniazǎ diferenţa între verbele la modul conjunctiv, timpul prezent 

şi formele viitorului popular construite cu ajutorul modului conjunctiv. 

Atenţie! Să nu confunzi viitorul alcătuit cu conjunctivul -o să lucrez, am 

să lucrez- cu conjunctivul prezent –să lucrez. Mijlocul de control este 

sensul de viitor al verbului şi prezenţa, înaintea conjuncţiei să, a lui o 

invariabil la toate persoanele viitorului popular sau a auxiliarului am, ai, 

aţi, aveţi, au . 

Elevii primesc fișe cu un exercițiu (se prezintă și în ppt) (Anexa 4):  

 

În vederea obținerii performanței, profesorul propune jocul 

ADEVARAT/FALS. Elevii vor lucra în „grupuri de albine” (câte 2 

elevi). Fiecare grup primește câte un cartonaș cu A/F. Profesorul citește 

o serie de afirmații, iar elevii ridică doar cartonașul considerat potrivit. 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Explicația 

Exerciţiul 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Jocul didactic 

 

 

 

 

Fişa de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

 

 

 

 

 

 

 

 

Videoproiector 

Fișe de lucru 

 

Videoproiector 

Fișă de lucru 

Evaluare 

orală 

 

 

Pe grupe 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

Pe grupe 

Evaluare 

orală 

În perechi 

Evaluare 

orală 
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6. Asigurarea 

feed- back-ului 

şi a retenţiei 

 

  14’ 

        Turnirul 

Colectivul, împărţit în cinci echipe, va primi ca sarcinǎ să alcǎtuiascǎ 4 

enunţuri: douǎ- cu verbul la timpul prezent şi douǎ cu verbul la timpul 

perfect, modul conjunctiv. Aleatoriu, echipele vor face schimb de fişe 

şi vor identifica functiile sintactice ale verbelor din enunţurile formulate 

de colegii lor. 

Concurs 

Explicaţia 

Exerciţiul 

Turnirul 

 

 

Fişe de lucru 

 

Observare 

sistematică 

7. Încheierea 

activităţii 

1’ Se dǎ tema pentru acasǎ: exercițiul nr. 14, pagina 52. 

 Se fac aprecieri generale şi individuale. 

Conversaţia  Evaluare 

frontală şi 

individualǎ 

 

OGLINDA TABLEI 

Modul conjunctiv 

• Modul conjunctiv se recunoaşte uşor după conjuncţia să, cu ajutorul căreia se formează: să lucrez, să lucrezi. 

• Modul conjunctiv are două timpuri: prezent și perfect. Prezentul arată o acțiune desfășurată în prezent sau în viitor. Perfectul arată o acțiune 

desfășurată în trecut (anterioară momentului vorbirii). 

• Verbele predicative la modul conjunctiv îndeplinesc funcţia de predicat verbal. 

• Verbele copulative la modul conjunctiv formeazǎ împreunǎ cu un nume predicativ un predicat nominal. 

IMPORTANT !  

✓ Folosirea în limba vorbită a formei verbale fără conjuncția să, întâlnită la începutul comunicărilor, la persoana a III-a: Facă ce-o dori! (Să 

facă ce-o dori!) 

✓ Diferenţa între verbele la modul conjunctiv, timpul prezent şi formele viitorului popular construite cu ajutorul modului conjunctiv: (să lucrez 

- o să lucrez)  
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ANEXA 1 

 Un narator  - mai visător,  

 Scriind de zor pe un vapor, 

 A zărit un pescăruș 

 Și-a căzut în apă … țuș! 

 

 Neglijent ca de-obicei,  

 N-a dat drumul la condei, 

 Iar frumoasa povestire 

 A suferit … o clătire. 

 

 Dragi elevi, vă rog acum 

 Ajutați-ne! Vă spun cum: 

 Apa a șters din cuvinte, 

       Completați cum vă vine-n minte 

 Să putem realiza 

 Povestea regatului Morfologia! 

A fost odată ca niciodată un regat fantastic. El se numea regatul Morfologiei și era plin de părți de……………………. Peste toate, rege era 

……………., considerat și……………….comunicării.  

 Tatăl Verb avea doi fii: Verbul …………………….și  Verbul…………………………. Verbul Nepredicativ avea și el doi fii care formau familiile 

lor: Verbele ……………………… și Verbele…………………………. Verbele………………..erau foarte săritoare și ajutau restul familiei să se îmbrace 

în forme diferite pentru modurile și timpurile compuse. 

 Toate verbele iubeau moda și de aceea, în funcție de contextul în care apăreau, luau forme fie pentru moduri ………………………….., fie 

pentru cele ………………………….  Cel mai iubit dintre toate modurile era …………………………..pentru că spunea mereu adevărul, exprimând o 

acțiune sigură reală. El era și cel mai bogat în ……………………., astfel: ……………………., ……………………., …………………………, 

………………………….., …………………..., …………………., ………………………….., …………………………… Cel mai ferm dintre moduri 

era………………………, deoarece transmitea o poruncă sau un îndemn, dar era mai sărac, deoarece avea doar două forme, pentru ………………. 

………… și ……………..  Cel mai pretențios dintre moduri era ……………………………….., pentru că punea mereu condiții înainte de a îndeplini o 

acțiune, iar …………………………. avea un tic verbal, repetând mereu conjuncția „să”.  

 Modurile nepersonale erau tot în număr de patru: ………………………, ……………………..,……………………., …………………………… 
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ANEXA 2 

1. Subliniați verbele la modul conjunctiv din următoarele propoziții: 

Să mergem peste o oră să ne plimbăm. 

Trebuie să plecăm mai devreme. 

Să fi lucrat cu atenție, n-ar fi greșit ! 

Să fi ascultat sfatul mamei, acum n-ar plânge. 

2. a) Conjugați verbul „a merge” la  

modul conjunctiv, timpul prezent                        b) Conjugați verbul „a merge” la  

modul conjunctiv, timpul perfect                          
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Postare ppt 

CONJUGAREA 
CONJUGAREA 

I 

CONJUGAREA 

A II-A 

CONJUGAREA 

A III-A 
CONJUGAREA A IV-A 

  VERBUL A DESENA A APĂREA A FACE A GĂSI A  COBORÎ 

  

  

Modul 

CONJUNCTIV 

timpul prezent 

             

       

Eu să desenez 

Tu să desenezi 

El/ea să deseneze 

Noi să desenăm 

Voi să desenați 

Ei/ele să deseneze 

Eu să apar 

Tu să apari 

El/ea să apară 

Noi să apărem 

Voi să apăreți 

Ei/ele să apară 

  

Eu să fac 

Tu să faci 

El/ea să facă 

Noi să facem 

Voi să faceți 

Ei/ele să facă 

  

Eu să găsesc 

Tu să găsești 

El/ea să 

găsească 

Noi să găsim 

Voi să găsiți  

Ei/ele să 

găsească 

Eu să cobor 

Tu să cobori 

El/ea să coboare 

Noi să coborâm 

Voi să coborâți  

Ei/ele să coboare 

  

   

  

Modul 

CONJUNCTIV 

Timpul perfect 

  

Eu să fi desenat 

Tu să fi desenat 

El/ea să fi desenat 

Noi să fi desenat 

Voi să fi desenat 

Ei/ele să fi desenat 

  

Eu să fi apărut 

Tu să fi apărut 

El/ea să fi apărut 

Noi să fi apărut 

Voi să fi apărut 

Ei/ele să fi apărut 

  

Eu să fi făcut 

Tu să fi făcut 

El/ea să fi făcut 

Noi să fi făcut 

Voi să fi făcut 

Ei/ele să fi făcut 

Eu să fi găsit 

Tu să fi găsit 

El/ea să fi 

găsit 

Noi să fi găsit 

Voi să fi găsit 

Ei/ele să fi 

găsit 

Eu să fi coborât 

Tu să fi coborât 

El/ea să fi 

coborât 

Noi să fi coborât 

Voi să fi coborât 

Ei/ele să fi 

coborât 
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ANEXA 3 

 

Fişa de lucru 

 

 

1. Eliminaţi intrusul: 

Să apar, află, să dorm, să hotărăsc  

Lucrează!, Iubeşte!, aş iubi, Numără! 

Ar citi, ar sufla, prezintă, aş forma 

Zicând, alergând, de citit, spunând. 

2.  Identificaţi verbele la modul conjunctiv: 

 

- Generalul german dǎdu semn de nelinişte şi dǎdu sǎ plece. (V. Voiculescu, Farsa) 

- Sǎ-l tai şi sǎ-l arunci în foc, ca pe un netrebnic, îl povǎţui Domnul. (V. Voiculescu, Mântuirea 

smochinului) 

- Ei, Nae, ce se aude, sǎ fi intrat în rǎzboi? (Camil Petrescu, Ultima noapte de dragoste, întâia noapte 

de rǎzboi) 

- Acum voia sǎ se fi rǎzbunat, o rǎzbunare tot aşa de cruntǎ ca şi moartea ce şi-o alesese. (G. M. 

Zamfirescu, Maidanul cu dragoste) 

 

3. Identificaţi verbele la modul conjunctiv: 

 

- Tu… sǎ asmuţi câinii pe mine? țipǎ Guica. (M. Preda, Moromeţii)  

- Am sǎ te aştept cât va fi nevoie, însǎ trebuie sǎ rezolvi problema. 

4. Identificaţi funcţiile sintactice ale verbelor aflate la modul conjunctiv: 

 

- Era suficient sǎ o aud pe sora micǎ în curte. 

- Sper sǎ fie cuminte pânǎ mǎ întorc. 

 

ANEXA 4 

Identificați verbele la modul conjunctiv prezent şi verbele la modul indicativ viitor popular: 
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a) „Şi frate-meu, după ce vorbi încet cu profesorul, îmi şopti: 

-O să te asculte, să spui tare şi desluşit. Şi plecă.”                

(B.Şt. Delavrancea, Domnul Vucea) 

b) „Cu calul care îl ai şi vitejia ta, cred că ai să izbuteşti.”     

(P. Ispirescu, Tinereţe fără bătrâneţe și viață fără de moarte) 

c) „Nu e aşa că o să merg şi o să-mi arăţi cetăţi mari şi marea? 

- Da, mamă, răspundea prepeliţa, silindu-se să nu plângă.”     

(I.Al. Brătescu- Voineşti, Puiul) 

 

ANEXA 5 

 Lucrați în „grupuri de albine” (câte 2 elevi)! 

  

 Fiecare grup primește câte un cartonaș cu A/F. 

Voi citi o serie de afirmații, dacă voi considerați că răspunsul este adevărat arătați cartonașul cu A, iar dacă veți considera că este fals îl arătați 

pe cel cu F: 

o Verbele sunt predicative atunci când pot forma singure predicatul. 

o Verbele la moduri nepersonale au funcția sintactică de predicat nominal. 

o Modul la care verbul exprimǎ o acţiune posibilǎ, realizabilǎ se numeşte conjunctiv. 

o Modul conjunctiv are două timpuri: viitor și perfect simplu. 

o Modul conjunctiv se formează cu ajutorul conjuncției să. 

o Verbele copulative la modul conjunctiv formeazǎ împreunǎ cu un nume predicativ predicatul nominal. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATA 
 

 

                                                                                 Abuziloaie Mihaela  

                                                                    GRĂDINIŢA PP NR. 6 ,,Prichindel” - Botoşani  

 

 

 

▪ NIVEL DE VÂRSTĂ / GRUPA: Nivel II (5-6 ani) / Mare 

▪ TEMA ANUALĂ DE STUDIU : Cine sunt / suntem? 

▪ TEMA SĂPTĂMÂNII : ,,Să fim generoşi” 

▪ TEMA ACTIVITĂŢII: ,,Spiriduşii darnici” 

▪ ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂȚII INTEGRATE :   

▪ ADP:  

❖ Întâlnirea de dimineaţă: „Spiriduşii darnici” 

❖ Rutine: deprinderi de ordine și disciplină 

❖ Tranziţii: Colinde ,,Trei păstori”, ,,Florile dalbe” 

▪ ALA1:  

❖ Bibliotecă: citim imagini „Bucuria de Crăciun” 

❖ Artă: modelăm „Daruri de Crăciun” 

▪ ADE:  

❖ DLC:  Povestirea educatoarei  - „Fetiţa cu chibrituri” după   H.C. Andersen  

❖ DOS: ,,Spiriduşii darnici”-confecţionare de cadouri pentru fetiţa din poveste 

▪ ALA2: DANSUL FULGILOR DE NEA 

 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII:  

❖ Premise ale citirii și scrierii, în contexte de comunicare cunoscute 

❖ Activare și manifestare a potențialului creativ 

❖ Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

❖ Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

❖ Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare 

 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

❖ Participă la experiențe de lucru cu cartea, pentru cunoașterea și aprecierea cărții 

❖  Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în conversații și 

povestiri creative 

❖ Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui (comunicare 

receptivă) 

❖ Finalizează proiecte simple 

❖ Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei 

❖ Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate 

 

▪ OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

să audieze cu atenţie povestea înţelegând mesajul transmis; 

să identifice personajul principal din poveste şi să sesizeze trăsăturile acestuia, precum şi situaţia dificilă 

în care se află; 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1411 
 

să identifice soluţii pentru situaţia grea a personajului; 

să cunoască şi să utilizeze unelte şi tehnici de lucru pentru realizarea activităţii practice: decupare pe 

contur, asamblare, şnuruire, decorare; 

să găsească utilitate produselor realizate. 

 

STRATEGII DIDACTICE: 

❖ Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, povestirea, problematizarea, demonstraţia, exerciţiul 

❖ Mijloace: medalioane cu spiriduşi, marioneta îngeraş, cadru pentru teatru de păpuşi, planşe 

reprezentând scene din poveste, carton colorat, decoraţiuni autocolante, fire textile, foarfeci, fişe de 

lucru, fotografii din albumul personal al copiilor, planşe cu imagini reprezentând sărbătoarea 

Crăciunului, plastilină. 

 

MATERIAL BIBLIOGRAFIC:  

❖ Ezechil, L., Lăzărescu Păişi, M., (2001), Laborator preşcolar – ghid metodologic, Ed. V&I Integral, 

Bucureşti 

❖ Curriculum pentru educație timpurie - 2019 

❖ Glava, A., Glava, C. (2002), Introducere în pedagogia preşcolară, Ed. Dacia,  

Cluj-Napoca 

❖ Tătaru, L., Gădălean, M., Pojar, L., Cosma, M. (2009), Activităţile integrate întrebări şi răspunsuri, 

Ed. Casei Corpului Didactic Cluj, Cluj-Napoca 

 

DURATA: 2 ore 

 
 

                     SCENARIUL ZILEI 

 În cadrul întâlnirii de dimineaţă, copiii vor primi medalioane cu spiriduşi, care îi vor transpune în 

lumea de poveste unde totul este posibil. Întâlnirea de dimineaţă se desfăşoară astfel: 

❖ salutul: spiriduşii sunt strigaţi pentru prezenţă şi se salută reciproc; 

❖ împărtăşirea cu ceilalţi – se completează Calendarul Naturii, apoi câţiva spiriduşi, care şi-au amintit 

rugămintea lansată cu o zi în urmă, vor povesti despre Crăciunul petrecut de ei în anii anteriori, pe 

baza unor fotografii aduse de acasă 

❖ momentul de grup – se dansează Dansul spiriduşilor  

❖ noutatea zilei este anunţată de un nou personaj, introdus de educatoare, îngeraşul Angelo care îi 

anunţă pe copii că le va spune povestea fetiţei a cărei înger este şi că îi va ruga pe spiriduşi să îl ajute 

în a aduce fericire de Crăciun unor copii. 

Cu tranziţia ,,Trei păstori”, Angelo îi invită pe spiriduşi la cele trei centre de interes deschise, 

explicându-le sarcinile ce vor fi rezolvate, şi anume: 

- bibliotecă: citim imagini „Bucuria de Crăciun” 
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- artă: modelăm „Daruri de Crăciun” 

Spiriduşii îşi aleg centrele unde doresc să lucreze şi, sub atenţia şi îndrumerea educatoarei, desfăşoară 

activităţile liber alese pe centrele de interes deschise. 

Cu tranziţia Florile dalbe, Angelo îi invită pe spiriduşi să le spună povestea promisă la începutul zilei. 

Povestea este spusă până la un punct, după care, prin tragere la sorţi, spiriduşii se împart în două echipe, în 

scopul de a confecţiona daruri pentru fetiţa din poveste: ghetuţe şi braduţ împodobit. După finalizarea 

lucrărilor, spiriduşii vin cu lucrările la tabla albă, unde, Angelo reia povestea şi o duce la sfârşit. Concluzia 

finală este aceea că spiriduşii pot ajuta copii aflaţi în dificultate şi în realitate, nu numai în lumea poveştilor, 

de aceea Angelo îi invită pentru a doua zi să aducă de acasă câte o jucărie, joc sau cărticică pentru copiii de la 

Grădinița din satul Coșula.  Activitatea se finalizează cu promisiunea că îi vom ajuta pe acei copii să petreacă 

şi ei un Crăciun mai fericit. 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 

Eveniment 

didactic 

Conţinutul esenţializat       Strategii 

didactice 

Evaluarea 

(instrumente şi 

indicatori) 

Moment 

organizatoric 

Asigurarea condiţiilor pentru buna desfăşurare a 

activităţii: 

- aerisirea sălii de grupă; 

- aranjarea mobilierului; 

-pregătirea materialului didactic necesar; 

-intrarea copiilor şi aranjarea pe scăunele. 

 Observarea 

comportament

ului non-

verbal 

Captarea atenţiei Se realizează prin introducerea în lumea de poveste, 

transformând preşcolarii în spiriduşi darnici – oferirea 

medalioanelor. 

Conversaţia Observarea 

capacităţii de 

concentrare a 

atenţiei 

Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Îngeraşul Angelo îi anunţă pe copii că le va spune 

povestea fetiţei a cărei înger este şi că îi va ruga pe 

spiriduşi să îl ajute în a aduce fericire de Crăciun unor 

copii. 

Conversaţia Observarea 

comportament

elor non-

verbale 

Prezentarea 

conţinutului şi 

dirijarea învăţării 

Cu tranziţia Trei păstori , Angelo îi invită pe 

spiriduşi la cele trei centre de interes deschise, 

explicându-le sarcinile ce vor fi rezolvate, şi anume: 

- bibliotecă: citim imagini „Bucuria de Crăciun” 

- artă: modelăm „Daruri de Crăciun” 

- ştiinţă: rezolvăm fişa de lucru „Câte un cadou pentru 

fiecare” 

Spiriduşii îşi aleg centrele unde doresc să 

lucreze şi, sub atenţia şi îndrumerea educatoarei, 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Observarea  

capacităţii de 

concentrare şi 

a interesului 
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desfăşoară activităţile liber alese pe centrele de interes 

deschise. 

Cu tranziţia Florile dalbe, Angelo îi invită pe spiriduşi 

să le spună povestea promisă la începutul zilei 

Expunerea povestirii se face prin intermediul lui 

Sufleţel, care este îngerul fetiţei din poveste.  

Pe parcursul povestirii spiriduşii sunt atenţionaţi asupra 

aspectelor legate de viaţa grea a fetiţei aflate în 

dificultate, chiar în preajma sărbătorilor de iarnă, care 

trebuie să aducă numai bucurii. 

Ajungând la jumătatea povestirii, Angelo îi invită pe 

spiriduşi să-l ajute să-i facă bucurii fetiţei necăjite din 

poveste. 

Preşcolarii sunt împărţiţi, prin tragere la sorţi, în cele 

două echipe care vor realiza produsele propuse: ghetuţe 

pentru fetiţă şi brăduţi împodobiţi. 

Se intuiesc materialele de pe măsuţe şi se trece la 

reazolvarea sarcinilor. Educatoarea explică paşii ce vor 

fi urmaţi în realizarea produselor (Anexa1 si Anexa 2).  

De asemenea, oferă ajutor şi indicaţii la cererea 

preşcolarilor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Povestirea  

Problematizarea 

 

 

 

Explicaţia 

Demonstraţia 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

capacităţii de 

a urmări 

relatarea 

poveştii 

 

 

Evaluarea 

capacităţii de 

a aplica 

cunoştinţele şi 

abilităţile 

însușite în 

vederea 

realizării 

activităţii 

practice 

Obţinerea 

performanţei 

După finalizarea lucrărilor, spiriduşii vin cu lucrările la 

tabla albă, unde, Angelo reia povestea şi o duce la 

sfârşit. Se repovestesc primele secvenţe după imagini şi 

cu ajutorul produselor realizate de spiriduşi, apoi se 

finalizează cu ultimele secvenţe, Angelo explicându-le 

copiilor că el are grijă în ceruri de acea fetiţă, alături de 

bunica ei. 

Conversaţia 

Problematizarea 

Povestirea 

Explicaţia 

 

Observarea  

capacităţii de 

concentrare şi 

a interesului 

 

Încheierea 

activităţii- 

extindere cu o 

activitate 

extracurriculară 

Angelo le mulţumeşte spiriduşior pentru ajutor şi le 

cere ajutor în continuare, invitându-i ca a doua zi să 

aducă de acasă câte o jucărie, joc sau cărticică pentru 

copiii de la Grădinița din satul Coșula, promițând că îi 

vom ajuta pe acei copii să petreacă şi ei un Crăciun mai 

fericit. 

Activitatea se finalizează cu Dansul fulgilor de nea    

(https://www.youtube.com/watch?v=o_hBxa0LrBE). 

Problematizarea 

Explicaţia 

Conversaţia 

 

Observarea 

comporta-

mentelor non-

verbale 

https://www.youtube.com/watch?v=o_hBxa0LrBE
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Se fac aprecieri verbale asupra actvităţii spiriduşilor, 

iar drept recompensă vor păstra medalioanele. 

 

 

 

ANEXA 1                                                                                                             ANEXA 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 2 
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PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

      Turc - Gal Anamaria 

      Instituţia de învăţământ: Palatul Copiilor  Oradea 

 

     

     

 Obiectul:  Canto – Muzică populară 

 Unitatea de învăţare: Deprinderi de interpretare 

 Subiectul: Piese din repertoriul folcloric bihorean „Lasa-mă mamă la joc”  

 Mijloace de realizare: 

- Cântul 

- Jocul muzical 

Tipul lecţiei: mixtă 

Competențe generale: - Îmbogăţirea repertoriului cu diferite piese din diferite genuri; lărgirea 

orizontului muzical al elevilor şi cultivarea dragostei faţă de folclorul bihorean.  

Competenţe Specifice: 

- dezvoltarea dragostei şi a interesului pentru muzică; 

- formarea gustului estetic muzical ; 

- dezvoltarea auzului muzical, ca mijloc de percepere a muzicii. 

Obiective operaţionale:  

O1 – să rezolve conştient, corect, sincronizat exerciţiile muzicale propuse; 

O2 – să rezolve conştient, corect, sincronizat exereciţiile ritmice şi ritmico-melodice propuse; 

O3 - să marcheze ritmul prin bătăi din palme, pocniri din degete sau cu ajutorul instrumentelor; 

O4 – să-şi însuşească prin solfegiere şi după auz cântecele noi; 

O5 – să-şi formeze deprinderi de comportament scenic; 

O6 – să participe activ şi cu plăcere la activitate; 

O7 –Să-şi consolideze textul şi linia melodică a pieselor. 

     Metode şi procedee: 

M1 - Exerciţiul 

M2 - Conversaţia 

M3 - Explicaţia  

M4 - Demonstraţia   

M5 - Problematizarea   

M6 - Cântul  

Mijloace didactice: 

- Pianul (m1) 

- Cd-player (m2) 

- Partitura piesei (m3) 

- Oglinda (m4) 

     Tipuri de învăţare: 

- prin descoperire 

- prin identificare 

- cognitivă 

- perceptivă 

- afectivă 
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Nr. 

crt. 

     Secvenţele 

         lecţiei 

O M m Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

 I ACTIVITĂŢI 

INTRODUCTIVE 

 

a)organizatorice 

  (2 min) 

b)muzicale 

  (6 min) 

 

 

 

 

 

O1 

O2 

O3 

 

 

 

 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

 

 

 

 

 

m1 

m4 

 Pregătirea mijloacelor didactice 

necesare desfăşurării lecţiei. 

 Crearea atmosferei de lucru. 

 

 Se propune intonarea unor 

exerciţii de respiraţie, expirând 

aerul inspirat pe consoanele s, ş, 

t, ţ, p, r, pe o singură frază. 

 Se poropune intonarea unor 

vocalize care pregătesc vocea 

pentru cânt: 

- pe silabele bra, bre,bri, 

exerciţiu pentru dicţie. 

- pe vocalele ia,e, o, u, exerciţiu 

pentru frazare; 

- pe silabele si, ia, ha, exerciţiu 

pentru ambitus şi stacatto; 

 

 

 

 

 

 

Execută exerciţiile de 

respiraţie. 

 

 

 

  Intonează vocalizele 

propuse. 

 

 

 

 

 

 

 

 

II PREZENTAREA 

MATERIALULUI 

STIMUL 

(5 min) 

O6 

 

M2 

M4 

M5 

 

 

 

m1 

m4 

 Se intonează model cântecul care 

urmează a fi învăţat cu 

acompaniament. 

 Se cere să specifice caracterul 

piesei, modul de interpretare şi 

text. 

 Ascultă atent intonarea 

model după care rezolvă 

cerinţele cerute. 

 

III DIRIJAREA 

ÎNVĂŢĂRII 

 (25 min) 

O1 

O2 

O4 

O6 

 

M1 

M2 

M3 

M4 

M5 

M6 

 

m1 

m2 

m3 

 Se propune învăţarea prin 

solfegiere a cântecului „Lasa-mă 

mamă la joc” din repertoriul lui 

Forica Bradu. 

Se cere analiza partiturii 

specificând elemente ritmice( 

măsura, valori de note, 

pauze,formule ritmice apărute) şi 

elemente melodice(tonalitate). 

 

 Se citeşte ritmico-melodic 

cântecul propus,tactând măsura. 

 Se citeste ritmic textul. 

 Se intonează din nou de catre 

profesor cântecul „Lasă-mă 

mamă la joc” fără 

acompaniament. 

 Se cântă împreună cu elevii 

cântecul „Lasă-mă mamă la joc” 

cu acompaniament. 

  

 

 

 

Analizează partitura 

specificând elemente 

ritmice măsură,valori de 

note, pauze, formule 

ritmice) şi elemente 

melodice(tonalitate,altera

ţii apărute). 

 Citesc ritmico-melodic 

cântecul propus,tactând 

măsura. 

 Citeşte ritmic textul. 

 Ascultă atent intonarea 

model; 
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 Se apreciază modul de 

interpretare al elevilor. 

 Cântă împreună cu 

profesorul cântecul 

„Lasă-ma mamă la joc”. 

 

IV ASIGURAREA 

CONEXIUNII 

INVERSE 

 (10 min ) 

O5 

O6 

O7 

 

M6 m2 

m4 

  Se propune cântarea piesei  de 

către elev folosind si mişcarea 

scenică adecvată piesei, iar 

profesorul va asigura 

acompaniamentul cu negativ. 

 Se propune ca temă de casă 

modul în care ar putea fi 

interpretată piesa, cu argumentele 

de rigoare. 

 

Se intonează cântecul de 

catre un elev,iar 

profesorul introduce o 

nouă linie melodică 

potrivită cântecului; 

 Îşi notează tema de casă 

V EVALUAREA 

(2 min ) 

     Se apreciază activitatea elevilor.  
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PROIECT DIDACTIC 

 

                                                                                       Prof. Popescu Tatiana 

                              Școala Gimnazială Zaharia StancuRoșiorii de Vede 

 

 

Disciplina: Consiliere şi dezvoltare personală 

Unitatea de învăţare: Paşi în învăţare 

Subiectul: Pas la pas cu Harap-Alb. Experiențe de învățare 

Clasa: a VI-a.  

Durata: 50 de minute 

Competenţe generale: 

3. Reflectare asupra motivaţiei şi eficacităţii strategiilor pentru progres în învăţare 

Competenţe specifice: 

3.1. Autoevaluarea progreselor în învăţare, utilizând instrumente simple de planificare şi monitorizare 

3.2. Manifestarea interesului pentru a învăţa de la ceilalţi şi pentru a-i sprijini pe ceilalţi în învăţare 

Materiale necesare: Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă  (fragmente), imagini, manualul de Consiliere 

și dezvolare personală, clasa a VI-a, autor, Simona Elena Popa, Editura Didactică și Pedagogică S.A., 2017 

Metode de predare-învăţare: brainstormingul, conversaţia euristică, problematizarea, jocul de rol 

Mijloace de învăţământ: laptop, fişe de lucru, flipchart, videoproiector 

Forme de organizare: pe grupe, frontală, individuală 

Forme de evaluare: orală, observaţie sistematică, portofoliu 

Bibliografie:  

1. Simona Elena Popa, Consiliere și dezvoltare personală, manual pentru clasa a VI-a, Editura 

Didactică și Pedagogică S.A., 2017; 

2. Programa şcolară pentru disciplina Consiliere și dezvoltare personală clasele a V-a – a VIII-a, 

Bucureşti, 2017. 

 

SCENARIUL DIDACTIC 

Evocare (10 min) 

Profesorul asigură un climat plăcut, relaxant, potrivit desfăşurării lecţiei şi le cere copiilor să citească 

trei fragmente din Povestea lui Harap-Alb, de Ion Creangă, amintindu-le copiilor faptul că au citit basmul ca 

lectură suplimentară, aceştia fiind familiarizaţi cu firul narativ. Copiii citesc și ascultă redarea fragmentelor 

din basm.  

 

Realizarea sensului (20 min) 

Elevii vor fi împărţiţi în grupe de câte 4-5 copii. Vor  primi câte o fişă de lucru pe care va trebui să o 

completeze răspunzând la întrebări: 

Ce învață fiul de împărat în fiecare dintre cele trei fragmente? 

De la cine învață fiul de împărat? 

La ce îi folosesc lui Harap-Alb învățăturile transmise? 

După redactarea răspunsurilor, elevii vor discuta pe marginea acestor aspecte. 

Reflecţia (20 min) 

Profesorul le cere copiilor să alcătuiască o listă de lucruri pe care le-au făcut de-a lungul vieții. În 

dreptul fiecăruia vor nota de la cine l-au învățat. Elevii sunt rugaţi să împărtășească ce au scris cu colegii și să 

discute despre beneficiile pe care le-au avut în urma învățării acestor lucruri. 

Li se cere elevilor să privească imaginile proiectate și să precizeze: 

- Care este spațiul în care învață copiii din imagine? 

- Cu cine învață? 
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- La ce le poate folosi ceea ce învață? 

Grupa 1. Elevii vor scrie pe foaie de flipchart, într-un cerc, cuvântul învățare și vor adăuga în jurul lui 

cuvinte care explică ce înseamnă învățarea. 

Grupa 2. Elevii vor scrie pe foaie de flipchart, într-un cerc, sintagma medii în care învățăm și vor 

adăuga în jur cuvinte care exprimă locuri în care se poate produce învățarea, respectiv lucruri pe care le pot 

învăța în mediul respectiv. 

Rezulatele celor două diagrame vor fi notate de elevi (fișe de lucru). 

Profesorul le prezintă elevilor experiențe de învățare, care au loc în context formal, nonformal și apoi, 

va discuta cu elevii pe baza imaginilor prezentate pornind de la întrebarea Ce tipuri de experiențe credeți că 

au copiii din imaginile prezentate? 

Elevii vor prezenta experiențele lor de învățare pentru cele trei context și vor exolica cum s-au produs 

aceste experiențe și care au fost persoanele implicate în procesul de învățare și beneficiile acestora.  

Profesorul le propune un joc de rol. Elevii își vor alege una dintre situațiile de învățare descrise și își 

vor imagina un dialog în jurul acelei situații. 

Lucrările vor fi incluse în portofoliul de învăţare al elevului pe baza căruia cadrul didactic poate evalua 

progresul, iar elevul se poate autoevalua. 
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SUNTEM TOȚI LA FEL 

 

Profesor coordonator: Ginghină Nicoleta 

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui 

 

 

    Societatea românească se definește printr-o slabă implicare a populației în problemele actuale de natură 

socială și, de aceea, prin acest demers ne propunem să sensibilizăm tinerii în ceea ce privește interesul pentru 

observarea atentă și găsirea de soluții prin care s-ar putea schimba mentalitatea și modul de abordare a acestor 

aspecte sensibile. În jurul nostru trăiesc oameni cu nevoi speciale, sub diferite forme, iar  noi putem fi alături 

de ei încurajându-i să se integreze și să se dezvolte atât cât este posibil. Considerăm că printr-o bună 

comunicare, coordonare și organizare  putem realiza progrese importante care se vor reflecta în evoluția și 

bunul mers al societății civile. 

    Deși suntem unici din punct de vedere morfo-fiziologic,  psihologic, temperamental, cultural sau 

educațional, totuși ne asemănăm foarte mult prin trăiri, emoții și sentimente specific umane. Astfel toți 

beneficiarii proiectului vor conștientiza că, indiferent de starea socială, financiară, de sănătate, atitudinea 

noastră ar trebui să elimine obstacolele dintre oameni și să ne așeze pe toți pe poziție de egalitate. 

     Proiectul vizează, printre altele, implicarea voluntarilor liceului în promovarea și cunoașterea drepturilor 

omului și copilului în randul beneficiarilor de la instituțiile partenere. Proiectul urmărește atât stimularea 

implicării active a elevilor voluntari cât și sprijinul pentru îndeplinirea nevoilor psihologice, afective, 

educaționale ale beneficiarilor direcți. Prin acest demers se intenționeazã consolidarea abilităților copiilor și 

tinerilor adolescenți de a trăi împreună cu ceilalți într-o societate unită și solidară.  

    Având în vedere că în programa școlară se parcurge educația civică și disciplina psihologie apare 

oportunitatea de a învăța în plan real, prin interdisciplinaritate, că latura umană primează în viața noastră. 

    Ținta strategică a proiectului este implicarea tinerilor în activități de voluntariat, care reprezintă  premisa 

unei societăți sănătoase, echilibrate, cu indivizi integrați și funcționali. 

    Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii implicaţi, profesorii coordonatori, iar beneficiarii indirecţi sunt 

părinţii elevilor, comunitatea locală. 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Promovarea de comportamente civice adecvate și a unei gândiri deschise privind toți membrii societății, pentru 

o conviețuire armonioasă. 

Obiective specifice: 

1. Cunoașterea implicațiilor voluntariatului; 

2. Formarea de comportamente responsabile privind relațiile cu oamenii care se confruntă cu  diferite 

nevoi speciale; 

3. Cunoașterea drepturilor omului și, respectiv, ale copilului; 

4. Consolidarea relațiilor de comunicare și sprijin reciproc; 

5. Stimularea implicării active a  familiei beneficiarilor în dezvoltarea abilităților de viață. 

 

Activitatea nr. 1:  

Titlul activităţii: Ce ne aseamănă, ce ne face diferiți? 

Tipul activităţii: activitate  de informare, dezbatere 

Locul desfăşurării: Liceul  Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui  

Responsabil: profesori coordonatori  

Beneficiari: Elevi din ciclul liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi, reprezentanți ai 

comunității 

Metode/mijloace de realizare: videoproiector, pliante, afiș, coli de flipchart; 
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Modalităţi de evaluare: feed-back-ul din partea elevilor implicați, interesul manifestat de elevi privind 

vizualizarea materialelor expuse, aplicarea de chestionare; 

Descrierea activității: Activitatea va debuta cu prezentarea unui material realizat în power-point în care 

echipa de proiect va prezenta principiile, beneficiile, regulamentul și etica voluntariatului, partenerii implicaţi, 

obiectivele şi activităţile proiectului, diseminarea şi modalităţile de promovare ale proiectului. Se lansează 

întrebări pe baza cărora se descoperă particularitățile prin care oamenii se aseamănă și cele prin care se 

deosebesc. Discuția se dirijează astfel încât elevii să înțeleagă că indiferent ce trăsături ne diferențiază, avem 

aceleași drepturi care trebuie să fie respectate în aceeași măsură. 

 

Activitatea nr. 2:  

Titlul activităţii: Școala pentru copii nevăzători-o școală altfel 

Tipul activităţii: vizită la Liceul Special - activitate de educație civică, voluntariat, schimb de experiență 

Locul desfăşurării: Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Iași 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul gimnazial şi liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 

Metode/mijloace de realizare: conversație, explicație, prezentări de eseuri; 

Modalităţi de evaluare: realizarea și prezentarea de eseuri, interesul din partea elevilor pentru activitățile 

desfășurate în alte tipuri de școli, participarea la discuții, analiza portofoliului activității (proces verbal, 

fotografii, jurnal); 

Descrierea activității:  Se va organiza o excursie la Târgu Frumos, unde vom vizita Liceul Special „Moldova”, 

la care învață elevi cu deficiențe de vedere. Acolo se va face o prezentare a specificului școlii, a activităților, 

a proiectelor în care este implicată. Vom vizita sălile de curs și vom asista la câteva momente de lecție. Se vor 

purta discuții, în care elevii vor interacționa și vor descoperi cum se desfășoară orele de curs într-o școală 

specială, cum învață și cum se descurcă la examenele naționale. Se vor susține eseurile pregătite, în care se 

regăsesc tema voluntariatului și a persoanelor cu nevoi speciale. Elevii școlii noastre vor scrie un jurnal al 

excursiei, în care vor împărtăși impresiile cu care au rămas în urma acestei experiențe. 

 

Activitatea nr. 3:  

Titlul activităţii: Viața are culoare 

Tipul activităţii: expoziție de grafică, pictură și colaje 

Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 

Metode/mijloace de realizare: panouri, expoziție de desene, explicație; 

Modalităţi de evaluare: analiza produselor activităţii (proces verbal, fotografii din timpul activității), feed-

back-ul din partea elevilor implicati privind lucrările expuse; 

Descrierea activității: În preajma sărbătorilor de iarnă, care trezesc în noi și bucurie, dar și empatie cu oamenii 

din jur, vom organiza o expoziție cu lucrări realizate de elevi care redau: experiența voluntariatului, sentimente 

asociate cu povești de viață care i-au impresionat, dorința de a susține oamenii aflați în dificultate, bucuria de 

a dărui. Expoziția va fi precedată de o prezentare prin care se evidențiază importanța participării noastre ca 

oameni cu suflet și sensibilitate la susținerea și integrarea semenilor defavorizați social. Exponatele vor putea 

fi vizionate de toate persoanele care frecventează biblioteca. 

 

Activitatea nr. 4:  

Titlul activităţii: Mă simt OM când ajut 

Tipul activităţii: activitate de voluntariat 

Locul desfăşurării: Centrul de zi nr.1 și Casa Agape, Vaslui 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul gimnazial şi liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 
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Metode/mijloace de realizare: conversație, jocuri interactive, donație de cărți, înscrieri de voluntari; 

Modalităţi de evaluare: analiza portofoliului activităţii (proces verbal, imagini luate în timpul desfășurării 

activității), participarea elevilor la realizarea momentele pregătite; 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități vom merge la Centrul de zi și la Casa Agape pentru a  ne 

oferi voluntari alături de echipele acestor centre. Un obiectiv este să pregătim pachete de cărți pe care le vom 

dona centrului, pentru a servi în pregătirea și educarea copiilor îngrijiți acolo, rechizite, haine și jucării. Vom 

avea discuții cu coordonatorii pentru a afla situația acestor copii și a înțelege cum se desfășoară o zi sau o 

săptămână din viața lor. Vom propune jocuri interactive prin care beneficiarii să se cunoască mai bine și să 

socializeze. La final se vor face înscrieri de voluntari, care vor participa săptămânal la activitățile din centru. 

    La finalul proiectului, ca urmare a implicării în activitățile propuse, ne aşteptăm ca elevii pe care îi îndrumăm 

în astfel de inițiative să beneficieze de: 

-cunoașterea drepturilor, dar și a responsabilităților copiilor; 

-dezvoltarea respectului față de membrii societății, pentru ca toți oamenii să aibă o viață bună; 

-creșterea solidarității și responsabilității în ajutorarea copiilor defavorizați social; 

-responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, a părinților, a comunității pentru promovarea și respectarea 

drepturilor omului; 

-practicarea voluntariatului ca pe un act necondiționat, pornit din empatie și înțelegere față de semeni. 

    Pe toată durata proiectului profesorii coordonatori vor face o monitorizare permanentă prin discuții cu elevii 

pentru organizarea activităților, prin întocmirea unui raport asupra modului cum   s-au desfăşurat activităţile 

și măsura în care au fost realizate obiectivele propuse. 

    Ne așteptăm, ca în urma implementării proiectului, să se producă o creștere a atenției față de aproapele 

nostru, să se conștientizeze că, indiferent de situația socială, suntem egali și beneficiem de aceleași drepturi în 

societate, eliminând stigmatizarea și etichetarea celor din jur. Proiectul oferă oportunitatea de a lua atitudine 

și a-i apăra pe cei marginalizați de societate din diferite motive. Elevii vor învăța să comunice cu diferite 

categorii de oameni și vor promova la nivel local și regional, prin inițiativele lor, școala în care învață. 

    Continuitatea proiectului va fi realizată prin parteneriate cu mai multe instituții de învățământ, prin 

implicarea unui număr mai mare de elevi și profesori și prin diversificarea activităților propuse. 

Ca activităţi de diseminare ne-am propus să promovăm proiectul prin articole apărute în revista școlii, pe site-

urile instituţiilor partenere şi la târgul educaţional pentru elevii de gimnaziu, în cadrul întâlnirilor dintre cadrele 

didactice - consfătuiri, cercuri pedagogice şi la Casa Corpului Didactic. Astfel vom reliza prezentări power-

point cu imagini de la activități, vom propaga ideea de voluntariat în școală și comunitate, subliniind 

importanța implicării necondiționate în ajutorarea semenilor prin pliante și flyere. Avem în vedere organizarea 

unei expoziții cu produsele finale (fotografii, grafică, pictură, colaje, jurnale) realizate de elevi pe parcursul 

proiectului. 

     Proiectul completează, prin temele propuse și prin aspectele aplicative, programele unor discipline de 

învățământ, cât și programa de dirigenție. Activitățile de voluntariat au un caracter interdisciplinar şi 

pluridisciplinar. Ele cuprind în aria lor de responsabilitate toată realitatea ambientală cu cele mai diverse 

aspecte ale sale. Elevii își vor exersa abilitățile de comunicare și, în mod deosebit, valențele umanitare, 

implicarea, angajamentul și responsabilitatea. 

    Parteneriatul cu Liceul Special ne dă ocazia, cadrelor didactice și elevilor, să realizăm un schimb de 

experiență privind activitatea din două școli diferite prin profilul și specificul lor. Acolo vom afla istoricul 

liceului, ce înseamnă serviciile specializate pentru educație, deprinderile de viață independentă și terapiile 

specifice pentru elevii nevăzători și cu declinuri de vedere. Vom avea, astfel, acces la un mediu nou care ne va 

face să înțelegem, să apreciem și să ajutăm mai mult acest tip de instituții. Prin expunerea lucrărilor elevilor la 

bibliotecă vom putea să le transmitem cititorilor, care frecventează această instituție, o bună parte din mesajele 

proiectului. Deasemenea vom distribui pliante și flyere prin care să facem cunoscute drepturile omului și 

copilului și importanța voluntariatului. În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” cât și de-a lungul 

anului școlar, biblioteca ne oferă suportul pentru informare din numeroasele surse de care dispune, spațiul 

pentru diferite activități, cât și posibilitatea de a vedea lansări de carte sau dezbateri pe diferite teme. 
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SUNTEM TOȚI LA FEL 

 

Profesor coordonator: Ginghină Nicoleta 

Liceul Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui 

 

 

    Societatea românească se definește printr-o slabă implicare a populației în problemele actuale de 

natură socială și, de aceea, prin acest demers ne propunem să sensibilizăm tinerii în ceea ce privește 

interesul pentru observarea atentă și găsirea de soluții prin care s-ar putea schimba mentalitatea și 

modul de abordare a acestor aspecte sensibile. În jurul nostru trăiesc oameni cu nevoi speciale, sub 

diferite forme, iar  noi putem fi alături de ei încurajându-i să se integreze și să se dezvolte atât cât este 

posibil. Considerăm că printr-o bună comunicare, coordonare și organizare  putem realiza progrese 

importante care se vor reflecta în evoluția și bunul mers al societății civile. 

    Deși suntem unici din punct de vedere morfo-fiziologic,  psihologic, temperamental, cultural sau 

educațional, totuși ne asemănăm foarte mult prin trăiri, emoții și sentimente specific umane. Astfel 

toți beneficiarii proiectului vor conștientiza că, indiferent de starea socială, financiară, de sănătate, 

atitudinea noastră ar trebui să elimine obstacolele dintre oameni și să ne așeze pe toți pe poziție de 

egalitate. 

     Proiectul vizează, printre altele, implicarea voluntarilor liceului în promovarea și cunoașterea 

drepturilor omului și copilului în randul beneficiarilor de la instituțiile partenere. Proiectul urmărește 

atât stimularea implicării active a elevilor voluntari cât și sprijinul pentru îndeplinirea nevoilor 

psihologice, afective, educaționale ale beneficiarilor direcți. Prin acest demers se intenționeazã 

consolidarea abilităților copiilor și tinerilor adolescenți de a trăi împreună cu ceilalți într-o societate 

unită și solidară.  

    Având în vedere că în programa școlară se parcurge educația civică și disciplina psihologie apare 

oportunitatea de a învăța în plan real, prin interdisciplinaritate, că latura umană primează în viața 

noastră. 

    Ținta strategică a proiectului este implicarea tinerilor în activități de voluntariat, care reprezintă  

premisa unei societăți sănătoase, echilibrate, cu indivizi integrați și funcționali. 

    Beneficiarii direcţi ai proiectului sunt elevii implicaţi, profesorii coordonatori, iar beneficiarii 

indirecţi sunt părinţii elevilor, comunitatea locală. 

 

Obiectivul general al proiectului: 

Promovarea de comportamente civice adecvate și a unei gândiri deschise privind toți membrii 

societății, pentru o conviețuire armonioasă. 

Obiective specifice: 

1. Cunoașterea implicațiilor voluntariatului; 

2. Formarea de comportamente responsabile privind relațiile cu oamenii care se confruntă cu  

diferite nevoi speciale; 

3. Cunoașterea drepturilor omului și, respectiv, ale copilului; 

4. Consolidarea relațiilor de comunicare și sprijin reciproc; 

5. Stimularea implicării active a  familiei beneficiarilor în dezvoltarea abilităților de viață. 
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Activitatea nr. 1:  

Titlul activităţii: Ce ne aseamănă, ce ne face diferiți? 

Tipul activităţii: activitate  de informare, dezbatere 

Locul desfăşurării: Liceul  Teoretic „Emil Racoviţă” Vaslui  

Responsabil: profesori coordonatori  

Beneficiari: Elevi din ciclul liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi, reprezentanți 

ai comunității 

Metode/mijloace de realizare: videoproiector, pliante, afiș, coli de flipchart; 

Modalităţi de evaluare: feed-back-ul din partea elevilor implicați, interesul manifestat de elevi 

privind vizualizarea materialelor expuse, aplicarea de chestionare; 

Descrierea activității: Activitatea va debuta cu prezentarea unui material realizat în power-point în 

care echipa de proiect va prezenta principiile, beneficiile, regulamentul și etica voluntariatului, 

partenerii implicaţi, obiectivele şi activităţile proiectului, diseminarea şi modalităţile de promovare 

ale proiectului. Se lansează întrebări pe baza cărora se descoperă particularitățile prin care oamenii 

se aseamănă și cele prin care se deosebesc. Discuția se dirijează astfel încât elevii să înțeleagă că 

indiferent ce trăsături ne diferențiază, avem aceleași drepturi care trebuie să fie respectate în aceeași 

măsură. 

 

Activitatea nr. 2:  

Titlul activităţii: Școala pentru copii nevăzători-o școală altfel 

Tipul activităţii: vizită la Liceul Special - activitate de educație civică, voluntariat, schimb de 

experiență 

Locul desfăşurării: Liceul Special „Moldova” Târgu Frumos, Iași 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul gimnazial şi liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 

Metode/mijloace de realizare: conversație, explicație, prezentări de eseuri; 

Modalităţi de evaluare: realizarea și prezentarea de eseuri, interesul din partea elevilor pentru 

activitățile desfășurate în alte tipuri de școli, participarea la discuții, analiza portofoliului activității 

(proces verbal, fotografii, jurnal); 

Descrierea activității:  Se va organiza o excursie la Târgu Frumos, unde vom vizita Liceul Special 

„Moldova”, la care învață elevi cu deficiențe de vedere. Acolo se va face o prezentare a specificului 

școlii, a activităților, a proiectelor în care este implicată. Vom vizita sălile de curs și vom asista la 

câteva momente de lecție. Se vor purta discuții, în care elevii vor interacționa și vor descoperi cum 

se desfășoară orele de curs într-o școală specială, cum învață și cum se descurcă la examenele 

naționale. Se vor susține eseurile pregătite, în care se regăsesc tema voluntariatului și a persoanelor 

cu nevoi speciale. Elevii școlii noastre vor scrie un jurnal al excursiei, în care vor împărtăși impresiile 

cu care au rămas în urma acestei experiențe. 

 

Activitatea nr. 3:  

Titlul activităţii: Viața are culoare 

Tipul activităţii: expoziție de grafică, pictură și colaje 

Locul desfăşurării: Biblioteca Județeană „Nicolae Milescu Spătarul” Vaslui 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 

Metode/mijloace de realizare: panouri, expoziție de desene, explicație; 
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Modalităţi de evaluare: analiza produselor activităţii (proces verbal, fotografii din timpul 

activității), feed-back-ul din partea elevilor implicati privind lucrările expuse; 

Descrierea activității: În preajma sărbătorilor de iarnă, care trezesc în noi și bucurie, dar și empatie 

cu oamenii din jur, vom organiza o expoziție cu lucrări realizate de elevi care redau: experiența 

voluntariatului, sentimente asociate cu povești de viață care i-au impresionat, dorința de a susține 

oamenii aflați în dificultate, bucuria de a dărui. Expoziția va fi precedată de o prezentare prin care se 

evidențiază importanța participării noastre ca oameni cu suflet și sensibilitate la susținerea și 

integrarea semenilor defavorizați social. Exponatele vor putea fi vizionate de toate persoanele care 

frecventează biblioteca. 

 

Activitatea nr. 4:  

Titlul activităţii: Mă simt OM când ajut 

Tipul activităţii: activitate de voluntariat 

Locul desfăşurării: Centrul de zi nr.1 și Casa Agape, Vaslui 

Responsabil: profesori coordonatori 

Beneficiari: elevi din ciclul gimnazial şi liceal, profesori coordonatori, părinţi ai elevilor implicaţi; 

Metode/mijloace de realizare: conversație, jocuri interactive, donație de cărți, înscrieri de voluntari; 

Modalităţi de evaluare: analiza portofoliului activităţii (proces verbal, imagini luate în timpul 

desfășurării activității), participarea elevilor la realizarea momentele pregătite; 

Descrierea activității: În cadrul acestei activități vom merge la Centrul de zi și la Casa Agape pentru 

a  ne oferi voluntari alături de echipele acestor centre. Un obiectiv este să pregătim pachete de cărți 

pe care le vom dona centrului, pentru a servi în pregătirea și educarea copiilor îngrijiți acolo, rechizite, 

haine și jucării. Vom avea discuții cu coordonatorii pentru a afla situația acestor copii și a înțelege 

cum se desfășoară o zi sau o săptămână din viața lor. Vom propune jocuri interactive prin care 

beneficiarii să se cunoască mai bine și să socializeze. La final se vor face înscrieri de voluntari, care 

vor participa săptămânal la activitățile din centru. 

 

    La finalul proiectului, ca urmare a implicării în activitățile propuse, ne aşteptăm ca elevii pe care 

îi îndrumăm în astfel de inițiative să beneficieze de: 

-cunoașterea drepturilor, dar și a responsabilităților copiilor; 

-dezvoltarea respectului față de membrii societății, pentru ca toți oamenii să aibă o viață bună; 

-creșterea solidarității și responsabilității în ajutorarea copiilor defavorizați social; 

-responsabilizarea elevilor, cadrelor didactice, a părinților, a comunității pentru promovarea și 

respectarea drepturilor omului; 

-practicarea voluntariatului ca pe un act necondiționat, pornit din empatie și înțelegere față de semeni. 

    Pe toată durata proiectului profesorii coordonatori vor face o monitorizare permanentă prin discuții 

cu elevii pentru organizarea activităților, prin întocmirea unui raport asupra modului cum   s-au 

desfăşurat activităţile și măsura în care au fost realizate obiectivele propuse. 

    Ne așteptăm, ca în urma implementării proiectului, să se producă o creștere a atenției față de 

aproapele nostru, să se conștientizeze că, indiferent de situația socială, suntem egali și beneficiem de 

aceleași drepturi în societate, eliminând stigmatizarea și etichetarea celor din jur. Proiectul oferă 

oportunitatea de a lua atitudine și a-i apăra pe cei marginalizați de societate din diferite motive. Elevii 

vor învăța să comunice cu diferite categorii de oameni și vor promova la nivel local și regional, prin 

inițiativele lor, școala în care învață. 

    Continuitatea proiectului va fi realizată prin parteneriate cu mai multe instituții de învățământ, prin 
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implicarea unui număr mai mare de elevi și profesori și prin diversificarea activităților propuse. 

Ca activităţi de diseminare ne-am propus să promovăm proiectul prin articole apărute în revista școlii, 

pe site-urile instituţiilor partenere şi la târgul educaţional pentru elevii de gimnaziu, în cadrul 

întâlnirilor dintre cadrele didactice - consfătuiri, cercuri pedagogice şi la Casa Corpului Didactic. 

Astfel vom reliza prezentări power-point cu imagini de la activități, vom propaga ideea de voluntariat 

în școală și comunitate, subliniind importanța implicării necondiționate în ajutorarea semenilor prin 

pliante și flyere. Avem în vedere organizarea unei expoziții cu produsele finale (fotografii, grafică, 

pictură, colaje, jurnale) realizate de elevi pe parcursul proiectului. 

     Proiectul completează, prin temele propuse și prin aspectele aplicative, programele unor discipline 

de învățământ, cât și programa de dirigenție. Activitățile de voluntariat au un caracter interdisciplinar 

şi pluridisciplinar. Ele cuprind în aria lor de responsabilitate toată realitatea ambientală cu cele mai 

diverse aspecte ale sale. Elevii își vor exersa abilitățile de comunicare și, în mod deosebit, valențele 

umanitare, implicarea, angajamentul și responsabilitatea. 

    Parteneriatul cu Liceul Special ne dă ocazia, cadrelor didactice și elevilor, să realizăm un schimb 

de experiență privind activitatea din două școli diferite prin profilul și specificul lor. Acolo vom afla 

istoricul liceului, ce înseamnă serviciile specializate pentru educație, deprinderile de viață 

independentă și terapiile specifice pentru elevii nevăzători și cu declinuri de vedere. Vom avea, astfel, 

acces la un mediu nou care ne va face să înțelegem, să apreciem și să ajutăm mai mult acest tip de 

instituții. Prin expunerea lucrărilor elevilor la bibliotecă vom putea să le transmitem cititorilor, care 

frecventează această instituție, o bună parte din mesajele proiectului. Deasemenea vom distribui 

pliante și flyere prin care să facem cunoscute drepturile omului și copilului și importanța 

voluntariatului. În săptămâna „Să știi mai multe, să fii mai bun!” cât și de-a lungul anului școlar, 

biblioteca ne oferă suportul pentru informare din numeroasele surse de care dispune, spațiul pentru 

diferite activități, cât și posibilitatea de a vedea lansări de carte sau dezbateri pe diferite teme. 
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REGULAMENTUL EXPOZIȚIEI – CONCURS 

“IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE” 

 

prof. Diaconescu Oana 

Școala gimnazială nr. 66 și 46, Bucuresti 

 

Concursul se adresează tuturor școlilor din municipiul București.  

SCOPUL  

• Manifestarea dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, prin cultivarea sensibilității artistice 

• Dezvoltarea empatiei prin accentul pus pe fapte bune, pe lucruri concrete 

 

OBIECTIVE 

• Stimularea interesului elevului pentru înţelegerea şi păstrarea legăturii omului cu Dumnezeu 

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică și literară individuală prin compoziţii plastice și 

literare expresive şi creative pe tematică religioasă 

• Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din viaţa socială 

 

TEMATICA 

Lucrările elevilor vor surprinde aspecte prin care să fie ilustrate diferitele modalități prin care omul (copilul) 

își poate manifesta iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele său. De exemplu: mersul la biserică, exemple 

de fapte bune, exercițiul rugăciunii (în biserică, acasă sau la școală), ascultarea față de părinți, călătorii la locuri  

sfinte (pelerinaje), diferite situații de ajutorare a aproapelui, reprezentări ale chipului Mântuitorului Iisus 

Hristos, Maicii Domnului, sfinților etc. 

GRUP ȚINTĂ 

• Elevii din ciclul primar 

• Elevii din ciclul gimnazial 

• Cadre didactice 

• Comunitatea locală 

• Părinți 

 

ACTIVITĂȚI 

Principala activitate a concursului este realizarea unei expoziții cu lucrări plastice prin care elevii să își dezvolte 

universul creativ reprezentând diferite modalități prin care ne putem exprima iubirea față de Dumnezeu și față 

de aproapele.  

 

SECȚIUNI 

1. Creație plastică –  pictură (pe  hârtie, lemn, pânză, sticlă, material de lucru la alegere) 

-  desen ( hârtie format A4) 

-  colaj  

 

2. Creație literară – clasele II-VIII  

A. Proza : compunere, rugăciune ( 1-2 pagini ) 

B. Poezie religioasă 

 

 Lucrările din cadrul secțiunii creație literară vor fi scrise de mână, cu cerneală sau pastă albastră, pe coală 

format A4 scris lizibil, corect gramatical, cu respectarea normelor ortografice.  

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

• Expoziția va fi amenajată în cadrul Parohiei Mărcuța. Locul și data exactă a desfășurării expoziției va 

fi anunțată ulterior prin e-mail sau mesaj profesorilor coordonatori.  
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CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

            1. Formarea echipei și a documentelor necesare - februarie  

  2. Mediatizarea concursului – martie  

3. Înscrierea participanților – martie-aprilie  

 4. Primirea lucrărilor – până la 30 aprilie  

 5. Panotarea și jurizarea – mai  

6. Vernisajul expoziției și festivitatea de premiere – 27-31 mai   

            7. Diseminarea rezultatelor – iunie-iulie 

  

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR 

• Respectarea tematicii propuse prin concurs 

• Originalitate 

• Creativitate 

• Complexitatea viziunii elevului asupra temei alese 

 

Lucrările vor fi etichetate cu o etichetă prinsă pe spatele lucrării în colțul din dreapta jos, care să 

evidențieze datele de identificare a concurentului: unitatea de învățământ, numele și prenumele elevului, titlul 

lucrării, clasa, școala, localitatea, județul, numele profesorului coordonator.  

O unitate școlară va putea participa cu cel mult 3 lucrări indiferent de secțiune. Nu se admite intervenția 

cadrului didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.  

           Se vor acorda premiile I, II, III și premiu special pe categorii de vârstă și pe secțiuni. Nu se acordă 

premii în bani. 

           Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările și acordul de 

parteneriat completat, semnat și ștampilat în dublu exemplar, într-un plic A4 la Școala Gimnazială Nr. 66, 

Str. Logofăt Dan nr. 1, sector 2, București, cu mențiunea scrisă pe plic „În atenția prof. Diaconescu Oana, 

pentru concurs”. Plicul poate fi adus și personal la școală. Data limită de trimitere a lucrărilor este 30 aprilie 

2019, data poştei. Lucrările care vor avea o dată a poştei ulterioară decât cea precizată nu vor mai participa la 

jurizare şi nici nu vor fi expuse. Lucrările nu se returnează. Diplomele pentru elevii premiați, diplomele de 

participare, acordurile de parteneriat semnate și ștampilate, adeverințele de participare vor putea fi ridicate în 

ziua festivității de premiere.  

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1429 
 

DA, POT SI EU SA FIU MAI BUN! 

                                                                                                       Muntoiu Nicoleta Adelina 

                                                           Liceul Național de Informatică 

 

Proiect didactic 

Dezvoltare personală 

Clasa: a IV-a 

Titlul lecției: ”Da, și eu am o imagine pozitivă despre mine!” 

Tipul lecției: Predare-consolidare 

Competenţa generala: Adoptarea atitudinilor pozitive faţă de sine şi a unui stil de viaţă sănătos şi echilibrat 

Competenţe specifice:  Explorarea directiilor de dezvoltare a caracteristiciilor personale 

Aplicații digitale: Pixton, Canva, Biteable 

Material didactic: fișe de lucru, tablete, markere, benzi desenate, document video 

Metode și strategii didactice: metoda activ-participatică, audio-vizuală, învățarea prin descoperire, discuții 

frontale și individuale, dezbaterea, comentariul, completarea de fișe. 

Mod de lucru: lucru individual și pe grupe, online și în clasă 

Desfășurarea lecției 

1. Captarea atenției: invatatorul le spune elevilor că a întîlnit un copil foarte nemulțumit de sine și, de aceea, 

foarte nefericit. Așteaptă reacțiile/întrebările elevilor, pentru clarificare. De asemenea, îi întreabă dacă ei sunt 

uneori nefericiți și de ce. Motivație: deseori, elevii sunt mai dezinhibați când este vorba despre altcineva și 

nu despre ei înșiși. 

2. Invatatorul le spune că le va face cunoștință cu acest copil. Pentru aceasta, le arata o banda 

desenată https://www.pixton.com/fr/comic-strip/3ivgz7gz   

3. Le solicită elevilor să privească cu atenție personajul principal, să îi observe expresia feței, să identifice 

locurile, să descrie decorurile și să descopere/să imagineze cauzele stării de spirit negative a personajului 

4. Invatatorul îi organizează pe elevi în șase grupe, corespunzătoare celor 6 imagini și le cere să creeze alt 

monolog pentru fiecare scenă, însă care să ilustreze o stare de spirit pozitivă 

5. Fiecare grupă își desemnează un reprezentant. Acesta citește monologul propus. Elevii votează cel mai 

bun text și justifică alegerea. 

6. Invatatorul le distribuie elevilor fișa ”Floarea soarelui”, simbol al imaginii pozitive despre sine, apoi le 

solicită să completeze fiecare frunză cu situațiile care îi fac să se simtă mulțumiți sau mândri de ei înșiși. 

Exemple de posibile completări: 

https://www.pixton.com/fr/comic-strip/3ivgz7gz
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”Când cânt”, „Când prietenii mă apreciază”, ”Când părinții mă laudă”, ”O faptă bună”, ”Să îngrijesc un 

animal”, ”Când am grijă de frățiorul meu”, ”Când iau o notă bună”, ”Când reușesc să ânțeleg ceva dificil” 

etc. 

Invatatorul poartă discuții individuale sau frontale, pentru a detalia, a clarifica sau pentru a nuanța ”sursele” 

imaginii pozitive despre sine și de ce este important ca fiecare să se stimeze pe el însuși. 

De asemenea, le explică de ce sunt importante părerea și atitudinea celorlalți despre noi în construirea 

imaginii despre sine. 

7. Invatatorul le propune să privească împreună un video motivațional ”Încrederea și stima de sine, un dar pe 

care poți să ți-l faci” https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-

2162741 apoi le propune elevilor scurte comentarii, păreri, impresii. 

 

 

 

 

https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-2162741
https://biteable.com/watch/ncrederea-i-stima-de-sine-un-dar-pe-care-poi-s-2162741
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DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢII 

 
Prof. itinerant: Pavlovici-Pătruț Iliia 

C.S.E.I. ,,P. POPESCU NEVEANU", TIMIȘOARA  

Prof. învățământ primar: Pavlovici–Pătruț Maria  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MAȘLOC 

 
 

Clasa: a IV- a  

Subietul lecţiei: ,,Banii, răsplata muncii” 

Evenimentul 

Didactic 

Compet. 

specifice 

 

Conţinutul ştiinţific Strategia didactică Evaluare  

Metode Mijloace Forme 

 de 

organizare 

1.Moment 

organizatoric 

2 min. 

   Se asigură climatul favorabil desfăşurării lecţiei,  a 

materialelor didactice. 

   Elevul este invitat  să acceseze link-ul de întâlnire 

pe platforma online.  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Captarea atenţiei 

6 min. 

CLR-1.1 • https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUF

h81TQ VIDEOCLIP BANII 

• GHICITORI  

 

Expunerea, 

Observația, 

Conversaţia 

 

Laptop, 

tabletă 

 

Individual 

Observarea 

comportamen 

– tului verbal 

şi nonverbal 

3.Anunţarea temei 

3 min. 

 A doua provocare a zilei este aceea de a recunoaşte şi 

folosi banii – răsplata muncii. 

• https://wordwall.net/resource/2676611/leul-

monede-%C8%99i-bancnote Exerciții  

 

 

Observația, 

Conversaţia 

 

Tabletă 

(elevul 

partajează 

ecranul) 

 

Individual 

Observarea 

focalizării şi 

menţinerii 

atenţiei 

https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://www.youtube.com/watch?v=bxFHUFh81TQ
https://wordwall.net/resource/2676611/leul-monede-%C8%99i-bancnote
https://wordwall.net/resource/2676611/leul-monede-%C8%99i-bancnote
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4.Dirijarea învăţării 

20 min. 

 

Reactualizarea 

cunoştintelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicarea sarcinilor 

fişei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEM -1.1 

 

 

 

MEM -5.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MEM- 5.2 

• Descoperim împreună importanţa  muncii în 

viaţa oamenilor.Întrebarea provocatoare: - 

Pentru ce muncesc oamenii? 

https://wordwall.net/resource/2997442/educa

tie-financiara 

 

Copilul ajunge la concluzia că orice obiect are o 

valoare iar pentru a aprecia valoarea obiectelor 

oamenii au inventat banii. 

Reactualizarea cunoştinţelor despre bani: 

- moneda naţională este leul 

- recunoaşterea bancnotelor - Fișă de lucru – 

Anexa 1 

- ordonarea monedelor după valoarea lor 

Canalizez copilul spre următoarea sarcină prin 

întrebarea? 

-Când folosim banii? 

    Anunţ copilul că pentru a demonstra că ştim să 

folosim banii vom juca jocul „La cumpărături” 

• https://wordwall.net/resource/2692002/banii-

leul  

   

1- bancnota de 1 leu – vor avea de cumpărat produse 

de la raionul de jucării 

2- bancnota de 5 lei – vor avea de cumpărat o reţeta 

de la farmacie 

3-bancnota de 10 lei – vor avea de cumpărat produse 

de la alimentară 

  Elevii vor primi listele de cumpărături , sub formă 

de fişe, având următoarele sarcini: 

1. Scrieţi în fiecare cerculeţ  cât costă fiecare produs. 

2. Calculaţi ce sumă vă trebuie pentru cumpărături.  

Scrieţi  în căşuţă  suma necesară. 

3. Ce sumă aveţi  în puşculiţă? Vă ajung banii? 

 Conversaţia  

 

Explicaţia  

 

 

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Explicatia, 

Observația, 

Conversaţia 

  

 

 

 

Exercitiul 

 

 

 

Problemati-

zarea 

 

 

 

Laptop, 

tabletă 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

tabletă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

tabletă 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

elevului 

 

 

 

 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/2997442/educatie-financiara
https://wordwall.net/resource/2997442/educatie-financiara
https://wordwall.net/resource/2692002/banii-leul
https://wordwall.net/resource/2692002/banii-leul
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 • https://wordwall.net/resource/2424466/utiliz

area-banilor Problemă  

 

 

5. Obţinerea 

performanţei 

3 min. 

Explicarea regulilor 

jocului 

Jocul propriu-zis 

 

 

MEM-6.3 

CLR-2.3 

 

 

E.S-1.1 

După rezolvarea sarcinilor, copilul va merge la 

cumpărături. Va ține seama de regulile ce trebuie 

respectate într-un magazin:  

 -   salutăm la intrarea în magazin  

 -   așteptăm la rând, cuviincios;  

 -   ne adresăm politicos când cerem produsele  

 -   mulțumim și salutăm la ieșire  

https://wordwall.net/resource/3047477/banii-leul  

Conversaţia  

  

Explicaţia  

 

Jocul de rol 

 

Problemati-

zarea 

 

Costuma-ţie 

specifică 

 

Coşuri 

pentru 

cumpără-turi 

 

 

 

Individual 

Observarea 

măsurii în care 

sunt înţelese  şi 

respectate 

regulile 

 

6. Asigurarea feed-

backului 

3 min. 

DLC – 

1.1; 

 

DP – 2.1 

 

 De ce este  bine să știm  să folosim banii? Ce am 

învățat din jocul pe care l-am jucat astăzi? Pot avea 

încredere părinții să le faceți mici cumpărături? 

• https://wordwall.net/resource/2306831/bancn

ote Alege bacnotele ( ,=,  10) 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

Laptop, 

tabletă 

 

Individual  

 

7. Incheierea 

activităţii 

3 min. 

 

CLR -2.3 

 

 Se vor face aprecieri asupra participării elevului la 

lecţie, precum şi asupra comportamentului pe 

parcursul orei. 

• https://wordwall.net/resource/2000557/poves

tea-banilor  Adevărat/Fals 

 

 

Conversaţia 

 

 

   

 

Individual 

 

Aprecieri 

verbale 

 

 

 

 

https://wordwall.net/resource/2424466/utilizarea-banilor
https://wordwall.net/resource/2424466/utilizarea-banilor
https://wordwall.net/resource/3047477/banii-leul
https://wordwall.net/resource/2306831/bancnote
https://wordwall.net/resource/2306831/bancnote
https://wordwall.net/resource/2000557/povestea-banilor
https://wordwall.net/resource/2000557/povestea-banilor
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PAVLOVICI-PĂTRUȚ MARINA-ADRIANA 

C.S.E.I. ,,P. POPESCU NEVEANU", TIMIȘOARA                                                                     
 

Clasa: a II- a 

Disciplina: stimulare cognitivă 

 

Etapele lecției 

 

Compe-

tente 

specifice 

Scenariul didactic Strategii didactice  

Metode 

de 

evaluare 

 

Activitatea propunătoarei 

 

Activitatea elevului 

Metode și 

procedee 

Mijloace 

de 

învățare 

Forme de 

organizare 

1.Momentul 

organizatoric 

 

Timp: 2 min 

 

 

 

 

  Se asigură climatul favorabil 

desfăşurării lecţiei,  a materialelor 

didactice. 

   Elevul este invitat  să acceseze 

link-ul de întâlnire pe platforma 

online. 

  

 

 

 

 

Laptop, 

tabletă 

 

 

Individuală 

 

2.Reactualizare

a cunoștințelor 

anterioare 

 

Timp: 5 min 

 

2.1. 

     Pentru început voi adresa elevului 

câteva întrebări referitoare la orele 

anterioare: 

 

-Ce litere am învăţat noi orele 

trecute? 

 

 

 

-Dă exemple de cuvinte care încep 

cu sunetul ,,p”. 

 

      Elevul este atent și 

răspunde la întrebări: 

 

 

-Am învăţat literele: p mic 

de mână, P mare de mână, v 

mic de mână şi V mare de 

mână. 

 

-pară, pernă, pic, pix, pat, 

papuci, perie, Paula. 

 

Conversația 

 

Exercițiul 

 Individuală Orală 
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- Dă exemple de cuvinte care încep 

cu sunetul ,,v”. 

 

 

 

-vacă, veveriţă, vrabie, 

vacanţă, Valeria. 

 

3.Captarea 

atenției 

 

Timp: 5 min 

 

 

3.1 

 

     Se va realiza prin sosirea 

invitatului special (Omul de zăpadă) 

care aduce cu el şi o scrisoare 

(Anexa 1) 

     Voi citi elevului scrisoarea şi vom 

afla că Omul de zăpadă s-a încurcat 

la despărţirea în silabe şi ar vrea ca 

noi sa-l ajutăm.  

 

     Elevul este atent şi 

curios la ce ar putea să ne 

transmită Omul de zăpadă. 

 

 

Conversația 

 

 

scrisoare 

 

 

Individuală  

 

 

 

 

Orală 

4.Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

 

Timp: 1 min 

     Astfel, îi propun elevului să îi 

arătăm Omului de zăpadă cum se 

desparte corect în silabe. 

      

 

      Elevul este atent. 

 

 

Conversația  Individuală  

5. Dirijarea 

consolidării 

 

Timp : 20 min 

 

 

1.3 

     Astfel, omul nostru de zăpadă a 

mai adus cu el şi câteva fișe de lucru 

online pe care se află diverse imagini 

pe care elevul trebuie să  despartă în 

silabe cuvântul care descrie 

imaginea.  

• https://materialelogopedie.fil

es.wordpress.com/2019/10/c

uvinte.pdf 

• https://learningapps.org/watc

h?v=p010oagzk20 

 

Elevul va despărți cuvântul 

în silabe, iar apoi se va 

gândi la propoziţii care să 

conţină cuvântul respectiv. 

     .  

 

Exemplu: 

Vapor = va-por 

Eu mă plimb cu vaporul.  

 

 

 

Conversația 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

 

 

 

Laptop, 

tabletă  

 

 

 

 

 

Individuală  

Orală  

 

 

 

 

https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/cuvinte.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/cuvinte.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/cuvinte.pdf
https://learningapps.org/watch?v=p010oagzk20
https://learningapps.org/watch?v=p010oagzk20
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6.Obținerea 

performanței  

 

Timp: 6 min 

 

1.3. 

 

 

 

 

2.1. 

 

 

 

 

 

3.1 

 

Să formeze cuvinte, completând 

căsuțele libere. 

• https://materialelogopedie.fil

es.wordpress.com/2019/10/c

ompleteaza-cuvintele.pdf 

Să completeze frazele lacunare cu 

ajutorul imaginilor. 

• https://materialelogopedie.fil

es.wordpress.com/2019/10/p

ropozic89bii-cu-suport-

imagistic-1.pdf 

 

     Răspuns oral. Exercițiul 

 

 

Conversația 

 

Laptop, 

tabletă 

 

Individuală 

Orală 

7.Încheierea 

lecției 

 

Timp: 1 min 

      Voi aprecia modul în care elevul 

s-a comportat pe parcursul lecției și a 

participării sale. 

    

 

Conversația  Individuală Aprecieri 

verbale 

 

https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/completeaza-cuvintele.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/completeaza-cuvintele.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/completeaza-cuvintele.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/propozic89bii-cu-suport-imagistic-1.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/propozic89bii-cu-suport-imagistic-1.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/propozic89bii-cu-suport-imagistic-1.pdf
https://materialelogopedie.files.wordpress.com/2019/10/propozic89bii-cu-suport-imagistic-1.pdf
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„ Muzicanţii din Bremen” 

Atelier de lucru  
Profesor Fuciu Diana Florentina 

Centrul Şcolar pentru Educaƫie Incluzivǎ Brașov 

 

Obiective urmărite: 

 

1. Formarea abilităţilor de comunicare 

1.1. să îşi dezvolte vocabularul activ prin însuşirea unor cuvinte noi, căutând explicaţiile acestora cu ajutorul 

Dex-ului; 

1.2. să alcătuiască propoziţii cu cuvinte date, după imagini, dovedind că au înţeles sensul acestora; 

1.3. să povestească conţinutul textului citit, folosind o exprimare corectă în propoziţii coerente; 

1.4. să poarte o discuţie pe tema „ Muzicanţii din Bremen”, sau să dezvolte un dialog; 

1.5. să realizeze o scurtă dramatizare după conţinutul povestirii; 

 

2. Citire-scriere-comunicare 

2.1. să citească cât mai corect textul propus, dovedind că au înţeles contextul; 

2.2. să citească textul „ Muzicanţii din Bremen” pe roluri şi selectiv; 

2.3. să noteze explicaţia cuvintelor noi şi să alcătuiască propoziţii cu acestea; 

2.4. să transcrie fragmente din text, fără greşeli şi respectând semnele de punctuaţie; 

2.5. să găsească sinonime pentru cuvinte din text; 

2.6. să grupeze cuvintele după categorii diverse: substantive, adjective; 

 

3. Limba engleză 

3.1. să vizioneze povestea „ The Town Musicians Of Bremen” şi să repete cuvintele selectate de profesor; 

3.2. să denumească, în engleză: măgar, câine, pisică, cocoş, hoţ, casă, pădure şi să le asocieze corect cu imagini 

ale acestora; 

3.3. să pronunţe cât mai corect câteva propoziţii din povestirea vizionată. 

 

4. Elemente de matematică aplicată 

4.1. să rezolve adunări şi scăderi în concentrul 0-100; 

4.2. să rezolve probleme simple ,după imagini. 

 

5. Educaţie senzorială, motorie şi psihomotorie 

5.1 să asambleze un puzzle, având o imagine de fond din povestirea „ Muzicanţii din Bremen”; 

5.2 să rezolve un rebus cu cuvinte din povestire; 

5.3 să completeze desene date şi să le coloreze, dovedind o bună orientare în spaţiul foii; 

5.4 să ordoneze cronologic fragmente din poveste. 

 

6. Cunoaşterea şi igiena corpului 

6.1. să vizioneze filmuleţe despre sănătatea corpului şi cum să o păstrăm: Duşul zilnic, Spălatul dinţilor; 

6.2. să coloreze planşe cu imagini reprezentând scene de igienă personală; 

6.3. să rezolve rebusuri despre sănătarea şi igiena personală. 

 

7. Educaţie moral-civică 

7.1. să caute utilitatea fiecărui animal prezent în povestire şi să poate o discuţie pe acestă temă; 

7.2. să realizeze un joc de rol sau o scurtă dramatizare pe baza povestirii; 

7.3. să realizeze o compunere pe baza textului( fie scrisă, fie cu imagini şi text, fie la calculator); 

7.4. să prezinte sceneta „ Muzicanţii din Bremen” colegilor mai mici. 

8. Educaţie fizică 

8.1. să participe la jocurile propuse: Câinele şi osul, Pisica şi şoriceii; 

8.2. să execute exerciţii după modelul profesorului, pentru o bună dezvoltarea a motricităţii generale; 
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8.3. să execute exerciţii cu mingea de baschet şi cu mingea de tenis, dovedind concentrarea atenţiei; 

8.4. să participe la jocurile propuse desfăşurate în aer liber. 

9. Educaţie plastică 

9.1. să coloreze imagini din povestea „ Muzicanţii din Bremen”; 

9.2. să realizeze personajele din poveste folosind acuarele, carton, lipici, foarfece; 

9.3. să picteze peisaje de primăvară, folosind tehnici diverse de lucru; 

9.4. să realizeze obiecte decorative pentru Paşte, din carton pictat. 

 

10. Informatică 

10.1. să caute informaţii pe internet despre oraşul Bremen şi să le citească; 

10.2. să scrie, folosind aplicaţia Word câteva fragmente din textul propus spre studiu; 

10.3. să deseneze folosind aplicaţia Paint personajele poveştii; 

10.4.   să caute jocuri on line cu animale. 

 

11. Religie 

11.1.   să  enunţe regulile de comportament moral-religios în familie şi în clasă 

11.2.   să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente în raport cu norme cunoascute: Cum ne vom comporta 

la Biserică?   

11.3. să discute pe o temă dată „ Patimile Domnului”, „Paştele”. 

11.4. să coloreze fişe reprezentând momente din  Învierea Domnului. 

 

12. Dirigenţie 

13. 1. să poarte o discuţie pe tema „ Cum îmi petrec timpul liber”; 

13.2. să realizeze un joc de rol „ Muzicanţii din Bremen”şi să interpreteze cât mai convingător rolul; 

13.3. să realizeze un proiect, în echipă despre tematică prezentată în această perioadă. 
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Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă  Braşov                                                                                                                                Clasa: a V a A 

                                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                   

PROIECTARE DIDACTICĂ 

„ Muzicanţii din Bremen” 

Atelier de lucru  

Nr. 

crt. 

Disciplina Obiec. 

urmărite 

Activităţi de învăţare Metode Mijloace 

didactice 

Evaluare 

 

Observaţii 

D N P 

1.   

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

3.  

 

 

 

 

Formarea 

abilităţilor de 

comunicare 

 

 

 

 

 

Citire-scriere 

 

 

 

 

 

 

 

Limbă modernă 

 

 

 

 

1.1. 

 

1.2. 

1.3. 

1.4. 

 

1.5. 

 

2.1. 

2.2. 

2.3. 

2.4. 

2.5. 

2.6. 

2.6. 

 

3.1. 

 

3.2. 

 

3.3. 

 

Cuvinte noi- căutarea sensului în DEX; 

- sinonime 

Alcătuire de propoziţii cu cuvinte date; 

Povestirea şi repovestirea textului; 

„ Muzicanţii din Bremen”- dialoguri şi scurte dramatizări; 

Dramatizare cu marionete realizate de copii. 

 

Citirea textului; 

Citirea pe fragmente, selectivă şi dialogată; 

Alcătuire de propoziţii cu cuvintele noi; 

Transcriere de cuvinte, propoziţii, fragmente scurte; 

Sinonime pentru cuvintele din text; 

Exerciţii de grupare a substantivelor 

Exerciţii de clasificare a însuşirilor ( adjective) 

 

„ The Town Musicians Of Bremen”- audiţie şi memorarea 

unor cuvinte 

Exerciţii de pronunţie corectă a unor cuvinte: dog, cat, 

rooster, donkey,forest, house... 

Propoziţii simple în limba engleză ( din textul audiat) 

Exerciţii de adunare şi scădere în concentrul 0-100- fişe 

de lucru; 

Explicaţia 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Povestirea 

Dramatizarea 

Jocul de rol 

 

 

Citirea 

conştientă 

Exerciţiul 

Munca indep 

Conversaţia 

Exerciţiul 

Jocul didactic 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Demonstraţia 

 

Jocul didactic 

 

Dex pe net 

 

Jetoane cu 

cuvinte 

Textul 

Marionete 

 

 

Fragmente de 

text 

 

Fişe de lucru 

 

 

 

Video 

 

Fişă de lucru 

Desene 

 

Fişe 

Imagini 
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4.  

 

 

 

5.  

 

 

 

 

6. 

 

 

 

 

7.  

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

Elemente de 

matematică 

aplicată 

 

Educaţie 

senzorială, 

motorie şi 

psihomotorie 

 

Cunoaşterea şi 

igiena corpului  

 

 

 

Educaţie civică 

 

 

 

 

 

Educaţie fizică şi 

activităţi sportive 

 

 

 

Educaţie  

plastică 

 

 

4.1. 

4.2. 

 

 

5.1. 

5.2. 

5.3. 

5.4. 

 

6.1. 

 

6.2. 

6.3. 

 

7.1. 

7.2. 

7.3. 

 

7.4. 

 

8.1. 

 

8.2. 

8.3. 

8.4. 

 

9.1. 

9.2. 

9.3. 

 

 

Probleme simple ilustrate. 

 

Asmablarea unui puzzle „ Muzicanţii din Bremen”; 

Rebus cu cuvinte date; 

Completare de desene; 

Ordonarea cronologică a cţiunii povestirii. 

 

Duşul zilnic 

Spălatul dinţilor- vizionare de filme PPT; 

Rezolvarea unor fişe de lucru- Igiena personală; 

Rebusuri pe teme de sănătate. 

 

Animalele şi rostul lor pe pământ- discuţie 

Dramatizarea poveştii; 

Compunerea unei scene, povestiri, desen pe baza textului; 

Scenetă cu marionete confecţionate de copii. 

 

Jocuri de orientare spaţială „ Câinele şi osul” 

                                            „ Pisica şi şoriceii” 

Exerciţii pentru dezvoltarea motricităţii generale 

Exerciţii cu mingea mare, mică 

Jocuri în aer liber 

 

Planşe de colorat 

Personaje din poveste 

Peisaj de primăvară 

Obiecte decorative pentru Paşte 

 

Informaţii despre Bremen 

Exerciţii de sciriere in Word 

Desene în Paint 

Exerciţiul 

Problematiz. 

 

 

Munca indep 

Exerciţiul 

Problematiz. 

Exerciţiul 

 

Conversaţia 

euristică 

Exerciţiul 

Munca indep 

 

Discuţie 

Dramatizare 

Munca indep 

Joc de rol 

Dramatizare 

 

Jocuri 

De orientare 

Execiţiul 

Demonstraţia 

Joc de mişcare 

 

Demonstraţia 

Munca indep. 

Exerciţiul 

 

Munca indep. 

 

 

Puzzle 

Rebus 

Desene 

Imagini din 

poveste 

Prezentări 

PPT 

Rebus 

 

 

Imagini 

Fişe de lucru 

 

Marionete 

 

 

Jocuri de 

mişcare pt 

copii 

 

 

Planşe  

Fişe 

Carton, 

hârtie, 

foarfece 

 

 

calculator 
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10. 

 

 

11. 

 

12. 

 

Informatică 

 

 

 

 

Religie 

 

Dirigenţie 

 

 

 

10.1 

10.2 

10.3. 

10.4. 

 

11.1. 

11.2. 

11.3. 

12.1. 

12.2. 

12.3. 

Jocuri la calculator 

 

Patimile Domnului 

Învierea Domnului 

Copiii în Biserică- cum ne comportăm 

 

Cum îmi petrec timpul liber?- discuţie 

Muzicanţii din Bremen- joc de rol 

Proiect pe temetica povestirii 

Exerciţiul 

Munca indep. 

Jocul 

 

Discuţie 

Dirijată 

Discuţie 

Dezbaterea 

Joc de rol 

Munca în 

echipa 

 

 

imagini 

Biblia pt 

copii 

 

 

Imagini 

Planşe 

Foi de lucru 
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Proiect de activitate 
Olaru Alina Roxana 

Centrul Şcolar pentru Educaƫie Incluzivǎ Brașov 

Data:  

Clasa : a II-a B 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Citire-Scriere- Comunicare 

Unitatea de învățare: Însușirea actului lexico-grafic 

Subiectul: Exerciții cu literele A, U, M 

Tipul lecției : recapitulare 

Obiective de referință: 

• formarea şi exersarea abilităţilor de preluare corectă a modelului în pronunţarea cuvintelor; 

• formarea şi dezvoltarea auzului fonematic; 

•  învăţarea sunetelor şi literelor alfabetului; 

• dezvoltarea abilităţilor de pronunţie şi citire corectă; 

• însuşirea actului grafic –litere de tipar; 

• exersarea scrierii corecte, lizibile conştiente a literelor, cuvintelor. 

Obiective operaționale: 

1. să recunoască și să denumească corect literele A,U,M; 

2. să recunoască literele A,U, M într-un șir de litere diferite și să le marcheze; 

3. să coreleze cuvintele reprezentate de imagini cu sunetul inițial al acestor cuvinte; 

4. să exemplifice, cu suport vizual sau fără acesta, cuvinte care încep cu sunetele A,U,M;  

5. să stabilească corespondența între sunet și literă, atât în jocurile propuse, cât și la fișa de muncă independentă; 

6. să scrie corect literele A,U,M încadrându-se în spațiul dat ( fișă, foaia caietului); 

7. să scrie cuvinte mono și bisilabice care conțin literele învățate și să le citească; 

8. să manifeste interes și să se implice activ la activitate 

Strategii didactice: 

Metode și procedee: conversația, explicația, demonstrația, exercițiul, jocul didactic, munca  

                                   independentă. 

Mijloace didactice: alfabetar, imagini și jetoane,litere magnetice și tăblițe sac- surpriză colorat, fișe  

                                  de lucru diferențiate. 

Bibliografie: 

Programa scolară pentru Limbă și comunicare, clasele I-IV. 
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Neamțu,C; Gherguț, A; Psihopedagogie specială, Editura Polirom ;Iași, 2003 

Mătăsaru, M; Secretele metodice în didactica preșcolară 

 

Etapele lecției Conținutul învățării Strategia didactică 

Activitatea profesorului Activitatea elevilor Metode și 

procedee 

Mijloace 

didactice 

Forme de 

organizare 

Moment 

organizatoric 

 

 

Captarea atenției 

 

 

 

Anunțarea temei  

 

 

Desfășurarea 

activității 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se asigură condițiile optime necesare desfășurării 

activității. Se pregătesc materialele necesare și se 

stabilește ordinea și disciplina în clasă. 

 

Un personaj de poveste( Pinochio) vine și aduce copiilor 

cartonașe cu litere mari de tipar               

( A,U,M) și le propune să se joace împreună cu aceste 

litere. 

 

Se propune elevilor să se joace împreună cu musafirul 

venit în vizită, dovedind cât de bine cunosc ei literele. 

 

Profesorul alege primul cartonaș, cel cu litera A. 

Cere elevilor să spună un cuvânt care să înceapă cu acest 

sunet. 

Se folosește ,dacă este cazul și suport vizual, reprezentat 

de imagini( avion, arici, apa,ac, ață..) 

Se propune un exercițiu- joc pentru sortarea literei A 

dintre literelor magnetice primite de elevi. 

În același mod se procedează și cu literele U și M. 

 

Profesorul le propune elevilor câteva exerciții de 

încălzire a mușchilor mici ai mâinilor: închiderea-

deschiderea pumnilor, strângerea pumnilor, mișcarea 

degetelor... 

 

Se propune o fișă de lucru- exercițiu pentru identificarea 

literelor A,U, și M și marcarea acestora. 

 

Se propune jocul Cine scrie cele mai multe cuvinte!- 

exercițiu de compunere a unor cuvinte simple folosind 

literele învățate ( AU; AM, MAMA)  

Se cere elevilor să citească cuvintele formate. 

Elevii se pregătesc pentru 

începerea lecției 

 

 

 

Ascultă enunțul făcut 

Recunosc și numesc literele 

indicate 

 

 

 

 

 

Elevii sunt antrenați în 

exercițiile-joc propuse și 

rezolvă sarcinile date 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Execută exercițiile de 

încălzire a mușchilor mici 

ai mâinii 

 

 

Primesc explicațiile în 

legătură cu modul de lucru. 

Sunt atenți la ceea ce vor 

avea de realizat. 

Conversația 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

 

 

 

Conversația 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Exercițiul 

 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

Exercițiul 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cartonașe cu 

litere 

 

 

 

 

 

Litere 

magnetice și 

tăblițe 

 

 

 

 

 

Fișe de lucru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

Frontală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală  

 

 

 

 

Frontală 
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Colorează imaginea! 
 

 

 
A 

                                     A 

 
                        M                               A 

 

               A                        M 
 

 
                                  M 

 

 
                                 

                     U        M 

 
                           U                A 

 

                                   U 
 

 

                                                         A     U     M

Obținerea 

performanței 

 

 

 

 

 

 

Evaluarea 

activității 

 

 

Încheierea 

activității 

Se oferă ajutor și indicații pe tot parcursul desfășurării 

activității. 

Se propune o fișă – exercițiu de identificare, citire și 

scriere a literelor învățate și a unor cuvinte cu acestea -

nivel I 

Fișă de colorat, după cod dat- nivelul II 

 

 

Corectează fișele de lucru și cere elevilor să pronunțe 

încă o dată literele recapitulate. 

Se fac aprecieri asupra modului în care a decurs 

activitatea. 

Se împart recompense elevilor. 

 

În încheiere se vizionează un fragment din Pinochio. 

 

 

 

Realizează sarcinile de 

lucru 

 

 

 

 

Elevii rezolvă fișele de 

lucru și cer explicații și 

ajutor dacă întâmpină 

dificultăți. 

 

 

Elevii ascultă aprecierile 

făcute și primesc 

recompensele. 

 

 

 

Exercițiul 

Explicația 

Munca 

independentă 

 

 

Exercițiul 

Munca 

independentă 

 

 

 

 

 

 

Vizionare  

 

 

 

 

 

 

Litere 

magnetice 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Recompense  

 

 

Individuală  

 

 

 

 

Individuală  

 

 

 

 

 

 

Frontală  



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1445 
 

„VOLUNTARIATUL ȘI ROLUL SĂU ÎN FORMAREA PERSONALITĂȚII ELEVILOR- 

AJUTĂ, DĂRUIEȘTE ȘI DEVII BOGAT SUFLETEȘTE!” 

 (PROIECT DE ACTIVITATE EXTRAȘCOLARĂ) 

 

                                                 Pinghireac Simina-Elena 

                                                            Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți, loc. Răchiți, jud. Botoșani 

 

14. Titlul activităţii: „Voluntariatul și rolul său în formarea personalității elevilor- Ajută, 

dăruiește și devii bogat sufletește!”  

15. Coordonatorul  activităţii: Prof. Pinghireac Simina-Elena 

16. Data desfăşurării: 6.12.2020 

17. Durata activităţii: 8.00 – 14.00  

18. Locul desfășurării: Satul Răchiți, comuna Răchiți 

19. Grupul ţintă: Elevii școlii- clasele V-VIII: Școala Gimnazială Nr.1 Răchiți (nivel gimnazial, zona 

rurală) și comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni  

20. Parteneri implicaţi: Comunitatea locală, părinți, elevi, comunitatea urbană, cămine de copii și 

bătrâni din orașul Botoșani. 

21. Obiectivele : 

a. Dezvoltarea spiritului de întrajutorare, a solidarității, a toleranței și prieteniei între oameni 

din pături sociale diferite (urban-rural); 

b. Dezvoltarea deprinderilor de auto-organizare; 

c. Promovarea și perceperea cauzelor și efectelor sărăciei; 

d. Dezvoltarea capacității de renunțare la o parte din bunurile proprii din solidaritate față de 

semeni; 

e. Educarea prin participare directă la activități de voluntariat în regim de sărbătoare și-n spirit 

religios și nu numai; 

f. Eradicarea sărăciei în spirit de sărbătoare. 

22. Resursele: 

a. Umane: Elevii claselor V-VIII ai Școlii Gimnaziale Nr.1 Răchiți, comunitatea locală, 

părinți, comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni; 

b. Materiale: produse materiale neperisabile, sacoșe, mănuși, alimente diverse ; 

23. Descrierea activităţii:  

 Prin activitatea propusă s-a urmărit o dezoltare a capacității de renunțare la o parte din 

bunurile proprii din solidaritate față de semeni, perceperea cauzelor și efectelor sărăciei, educarea 

prin participarea directă la activități de voluntariat, eradicarea sărăciei, mai ales în spirit de 

sărbătoare, special de Crăciun, când trebuie să fim mai buni, mai omenoși, mai prietenoși cu cei 

din jurul nostru, în vederea primirii veștii că Iisus Hristos se va naște. Astfel, prin spirit deschis față 

de semeni, am colectat diverse alimente și am distribuit celor necăjiți câte puțin din tot ceea ce am 

strâns, am transmis prin viu grai mesaje de bine, specifice sărbătorilor de Crăciun, urări numai de 

bine, de sănătate, și astfel am educat și format copiii în spiritul toleranței și al solidarității, devenind 

astfel mai conștienți de limitele societății noastre. Elevii au interacționat cu grupuri sociale diverse, 
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au perceput probleme cu care poate ei nu se confruntă, au învățat ce înseamnă să dăruiești, să 

prețuiești ceea ce ai, să fii conștient de faptul că mereu există cale de mai bine, dar și de mai rău și 

că omul poate face mereu numai bine, doar dacă dorește, dacă este perspicace, dacă-și dorește cu 

adevărat să sprijine și că important este să fii umil, smerit, să ajuți în mod constant, să ai suflet mare 

în sprijinul celor nevoiași- fie de la sat, fie de la oraș, și nu doar de sărbători, ci pentru că dar din 

dar se face rai și pentru că asta presupune omenia, smerenia, spiritul de solidaritate, domeniul de 

întrajutorare fiind larg și disponibil oricui, iar respectul și încrederea sunt cele mai de prisos unei 

societăți valabile în zilele noastre. 

24. Rezultate aşteptate: 

a. Solidaritate și toleranță  între oamenii din mediul rural și urban; 

b. Creșterea interesului față de voluntariat în spiritul bunătății; 

c. Mobilizarea elevilor pentru a participa la activitate; 

d. Relaționare pozitivă și constructivistă între profesori, elevi și comunitatea locală nevoiașă, 

comunitatea urbană- cămine de copii și bătrâni; 

e. Deschiderea de noi orizonturi de cunoaștere și receptare ca atare a celor în prag de sărăcie 

și nevoie; 

f.  Formarea unui comportament adecvat vis-a-vis de cei nevoiași. 

25. Modalităţi de evaluare a activităţii: 

a. Evaluarea impactului proiectului asupra participanților la activitatea propusă; 

b. Evaluarea gradului de implicare și interesul copiilor pentru proiectul propus; 

c. Calitatea activităților și fotografiilor realizate; 

d. Creativitate și disponibilitatea la lucru; 

e. Originalitatea ideilor și stilul de cooperare între elevi, profesori, părinți, comunitate locală, 

comunitate urbană-cămine de copii și bătrâni. 

26. Modalități de diseminare a rezultatelor activității: 

a. Spirit deschis către solidaritate și toleranță asumat; 

b. Noi orizonturi de cunoaștere deschise; 

c. Relaționarea pozitivă și constructivistă dintre profesori, elevi, părinți și comunitate locală, 

comunitate urbană- cămine de copii și bătrâni, dobândită; 

d. Simț estetic și de întrajutorare dezvoltat; 

e. Educația în spiritul voluntariatului, în rândul elevilor, promovată . 

27. Sugestii, recomandări :  

a) să încercăm mai mereu să fim solidari cu cei nevoiași, indiferent de comunitate-fie urbană, fie 

rurală; 

b) Să fim pozitivi pentru a atrage pozitivismul și binele, în viața noastră; 

c) Să fim deschiși tuturor oportunităților benefice nouă.  

 
 

 

   

 

 

 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1447 
 

,, ÎNVĂȚĂM DIN GREȘELI” 

Scenariu de activitate didactică 

 

                                          Prof. Duma Mirela 

                                                                                 Școala Gimnazială ,,Eftimie Murgu” Lugoj 

 

 

 

CLASA: a II-a 

DISCIPLINA: Dezvoltare personală 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE:  Cum relaționez cu cei din jur? 

SUBIECTUL LECȚIEI: Învățăm din greșeli 

TIPUL LECŢIEI: Predare – învățare 

DURATA: o oră 

 

Competența generală: 

2. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

 

Competențe specifice: 

2.1. Exprimarea emoţiilor de bază în situaţii variate 

2.3. Explorarea abilităţilor de relaţionare cu ceilalţi 

 

Resurse materiale: filmul video,  cântec video, fișe de lucru, bilete, emoticoane, planșe, creioane, 

calculator, videoproiector, puzzle; 

Resurse procedurale: conversaţia, învăţarea prin descoperire, explicaţia, exercițiul, problematizarea, 

jocul. 

Forme de organizare: frontal,  în perechi, în echipe. 

Modalități de evaluare: observarea sistematică, autoevaluarea și interevaluarea, aprecieri globale și 

individuale. 

 

1. Captarea atenției: Istoria creionului:  

https://drive.google.com/file/d/1fpLsdp8Qw85Nv9LxTPKnEVE47xCJ-AQn/view?usp=sharing 

3:45 

Sfârșitul filmulețului: ,,...........fiecare creion are o poveste.” 

 

2. Enunțarea temei: Veți urmări un filmuleț despre un creion ,, păpușă” El ne spune povestea unor 

copii dintr-o clasă, așa ca a noastră. (Povestea creionului ,,păpușă”) 

https://youtu.be/fX59Z3Y335k Jeny cea sinceră Honest Jenny Story in Romana | Povești pentru 

copii | Romanian Fairy Tales 9:31 

 

3. Dirijarea învățării 

• Explozia stelară 

 (analiză/dezbatere în legătură cu emoțiile și comportamentele personajelor din filmuleț) 

https://drive.google.com/file/d/1fpLsdp8Qw85Nv9LxTPKnEVE47xCJ-AQn/view?usp=sharing
https://youtu.be/fX59Z3Y335k
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Copiii sunt așezați în semicerc și ascultă povestea. Pe steluța mare se scrie titlul. 

Pe cinci steluțe se scrie câte o întrebare CINE? CE? UNDE? CUM ?DE CE? 

Cinci copii extrag câte o steluță. Fiecare copil din cei cinci își alege încă patru colegi, organizându-se în 

cinci grupuri. Grupurile cooperează în elaborarea întrebărilor. La expirarea timpului, copiii spun 

întrebările elaborate individual sau printr-un reprezentant. Ceilalți din celelalte grupuri răspund la 

întrebări sau formulează întrebări la întrebări. 

 

 

I.        Prima concluzie (afișată pe tablă) 

 

• ,,Ștafeta emoțiilor” Ai fost pus vreodată în situașia de a minți? Ce motive te-au deteminat să ai 

acest comportament? Gândește-te la o situație asemănătoare cu cea din povestea vizionată și 

prezint-o colegilor. Roagă un coleg să spună ce ar gândi, ce ar simți și ce ar face în acea situație. 

Colegul care a răspuns va prezenta și el o situație și va ruga alt elev să răspundă. Jocul continuă 

până când vor participa toți elevii. 

 

- Cum ne simțim când facem fapte bune? (Ne simțim bine, suntem bucuroși.) 
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- Dar când facem fapte mai puțin bune? (Ne simțim vinovați, rușinați...) 

II. A doua concluzie (tablă) 

 

 

• Feed-back: Creionașul vrea să scrie o poveste despre voi și vă propune un concurs. El este foarte 

atent și vă dă un sfat! 

Elevii sunt împărțiți în cinci echipe. Fiecare echipă primește o fișă cu ghicitori pe care lipesc 

emoticoane (autocolante) pentru răspunsul considerat corect și piesele de puzzle. Câștigă echipa 

care are cele mai multe răspunsuri corecte în timpul cel mai scurt. 

1. Răspundeți la ghicitori prin lipirea emoticoanelor  în dreptul fiecărei ghicitori. 

2. Rezolvați puzzleul ordonând crescător numerele naturale de la 1 la 12. Care număr s-a pierdut?  

Scopul concursului este acela de a urmări stările și comportamentele copiilor, în special la 

sfârșitul concursului, când unii sunt bucuroși, iar alții triști sau supărați( fairplay). 

 

1. Ghicitori                               
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                2. PUZZLE: Sfat                   

• Creionașul ne învață un cântecel: https://youtu.be/YnsGJ5NNZkQ Emoția este prietena ta I 

CriCriCri  3:30 

 

• Interevaluare/Autoevaluare 

Autoevaluarea și interevaluarea au un rol esenţial în întregirea imaginii elevului. Aceștia au 

nevoie să ştie cât mai multe lucruri despre ei înşişi, despre dimensiunile personalităţii lor şi 

despre manifestările lor comportamentale şi de aceea este utilă formarea şi exersarea la elevi a 

capacităţii de autoevaluare și interevaluare. 

 

• Joc: ,,Greșeala recunoscută e pe jumătate iertată.” 

 

                             
 

 

Elevii vor colora și vor scrie pe inimioară un mesaj de iertare unui coleg(de bancă) pe care l-a 

întristat cu un comportament necorespunzător într-o situație reală, apoi sunt încurajați să 

dăruiască inimioara acelui coleg. Acesta la rândul lui îi dăruiește o îmbrățișare/ un emoticon care 

exprimă starea lui (bucurie, iubire.....tristețe) 

- Bilet/Mesaj de iertare: Inimioarele iertării 

 

https://youtu.be/YnsGJ5NNZkQ
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La sfârșitul orei își vor autoevalua comportamentul/starea din timpul lecției (zilei), prin prinderea 

clamei cu numele lor  pe culoarea (verde, galben sau roșu) corespunzătoare 

comportamentului/stării emoționale a  fiecăruia. 

- Semaforul comportamentelor 

                                                                                                                 

III.  A treia concluzie (tablă) 

 

 

 

4. Temă: Metoda Flliped classroom 

https://youtu.be/7mCswNTCd9Y Povestea creioanelor colorate(Din Arhiva Radioului National) 

4:20 

Pentru ora viitoare:  

Ascultă povestea și pregătește-te să ne spui: 

- Părerea ta despre comportamentul celor doi prieteni, Nicușor și Vasilică. Argumentează-ți 

răspunsul! 

- Ce ai învățat din poveste? 

 

 

Sugestii de adaptare la categorii de elevi în risc 

-reglaj permanent al ritmului, care să fie adecvat pentru înțelegerea noțiunilor; 

-reformulări, repetări de termeni; 

-motivări periodice, permanente, atitudine pozitivă, încurajare, deschidere; 

-inserare de imagini care să faciliteze înțelegerea unor concepte; 

https://youtu.be/7mCswNTCd9Y
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-adecvarea duratei activităților. 

 

În  această schiță de proiect am introdus activități adaptate vârstei și particularităților elevilor din 

clasa mea, urmărind formarea  celor opt competențe cheie din Profilul absolventului de clasa a 

IV-a. 

 

 ,,Fiecare ființă lasă o urmă pe pământ.....Ai grijă să lași o urmă frumoasă!” 

Bibliografie:  

Ghicitori despre emoții, www.didactic.ro 

Planșe I, II, III, Dezvoltare personală, Clasa a II-a, partea a II-a, Grup Media  Litera, S.R.L Imagini  

,,inimioare-fetiță/băiat”-Pinterest                   

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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HRISTOS-SUFLETUL FAMILIEI MELE 

 

                        Stancu Constanța profesor învățământ primar Liceul Teoretic Ion Ghica,Răcari 

Scarlat Aurelia învățătoare Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari 

                                Motto:  

Să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți" 

Matei 22:35-40 

                   Este de datoria noastră să ne ajutăm și să ne sprijinim aproapele,  mai ales copiii ,și astfel, în 

anul școlar 2019-2020 Liceul Teoretic Ion Ghica Răcari în parteneriat cu Biserica Ortodoxă Română-

Parohia Ghergani, au derulat proiectul ,Hristos-sufletul familiei mele", acesta făcând parte din concursul 

catehetic ,,Iubirea lui Hristos în familia mea", concurs al Arhiepiscopiei Târgoviștei cu binecuvântarea 

Înaltpreasfințitului Părinte Nifon, Arhiepiscopul Târgoviștei.  Beneficiarii proiectului sunt 20 de familii 

nevoiașe din orașul Răcari.    

                   Perioada de organizare: 

Activitățile  proiectului s-au desfășurat în perioada 21.01.2020-10.03.2020 

                   Obiectivele proiectului: 

1. Sprijinirea a 20 de copii provenind din familii cu posibilități reduse prin dăruirea de alimente și haine 

necesare traiului de zi cu zi. 

2 Dezvoltarea și cultivarea spiritului moral civic al persoanelor implicate în proiect. 

3 Consolidarea grupului parohial de cateheză prin desfășurarea de activități catehetice și filantropice. 

                       Activitățile proiectului: 

În cadrul proiectului au fost realizate următoarele activități: 

NR 

CRT. 

TEMA PROPUSĂ ACTIVITĂȚI PROPUSE DATA 

1. Promovarea 

proiectului 

• Alegerea copiilor pentru proiect 

• Activitățile pe care le vor desfășura în cadrul 

proiectului 

• Materiale necesare 

21.01.2020 

2. Atelier de creație • Confecționarea de mărțișoare și felicitări 31.01.2020 

3. ,,Unitatea familiei 

Întru Hristos" 

• Realizarea unei piese de teatru 

• Familia nedespărțită de Hristos și de biserică 

• Familia-prilej de ajutorare a celor nevoiași 

07.02.2020 
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4. Școala de duminică • Unitatea copiilor în comunitatea bisericii 

• Internetul factor negativ sau pozitiv în 

dezvoltarea socială? 

14.02.2020 

5. Obstacole în viața 

omului 

• Monitorizarea copiilor ai căror părinți sunt 

despărțiți 

• Abandonul școlar  

• Pregătirea unui miniconcert 

21.02.2020 

6. Prezentarea 

proiectului la 

biserică 

• Expoziție de mărțișoare și felicitări 

• Prezentarea concertului de teatru și a 

miniconcertului 

• Comercializarea prăjiturilor de casă donate de 

cei implicați 

01.03.2020 

7. 

 

 

 

 

Prezentarea 

proiectului la Liceul 

Teoretic ,,Ion Ghica 

Răcari 

 

• Expoziție de mărțișoare și felicitări 

• Prezentarea piese de teatru și a 

miniconcertului 

• Mama fiinta cea mai dragă 

• Comercializarea prăjiturilor de casă donate de 

cei implicați 

06.03.2020 

 

 

 

 

 

8. 

 

Finalizarea 

proiectului 

• Ajutorarea unor familii nevoiașe din 

comunitate 

• Alcătuirea și prezentarea colajului de poze și 

filmulețe 

 

10.03.2020 

 

Pentru buna desfășurare a proiectului au fost necesare: resurse umane (20 copii, 50 membrii ai 

comunității, preoții slujitori ai Parohiei, cadre didactitice ale Liceului Teoretic ,,Ion Ghica"Răcari ) și 

resurse materiale (Sfânta Scriptură, recuzită pentru piesa de teatru, hârtie colorată, lipici, foarfeci,așă 

colorată, capsator,carton colorat,etc.) 

                  Din banii obținuți prin comercializarea mărțișoarelor,, felicitărilor și prăjiturilor s-au cumpărat: 

îmbrăcăminte, rechizite și produse alimentare care au fost oferite beneficiarilor proiectului. 

                   Toți participanții implicați în proiect au contribuit cu entuziazm și devotament la buna 

desfășurare și organizare, obiectivele propuse  s-au realizat cu succes, activitățile au fost atractive și de 

actualitate înduioșând sufletele spectatorilor, fiecare întorcându-se acasă mulțumiți ,,cu inima împăcată" 

că au adus ,,un strop de fericire" în casele celor nevoiași. 
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          RAPORT DE ACTIVITATE 

Activitate desfășurată în cadrul proiectului S.N.A.C. 

„DIN SUFLET CU DRAG ... PENTRU COPII” 

 

1. Titlul activității: „Alimentație sănătoasă” 

2. Locul desfășurării: copiii cu vârste între 3-6 ani de la Grădinița„Scufița Roșie”, 

3. Coordonatorii  activității: prof. Giuraniuc Elena, Giuraniuc Lucian 

4. Data desfășurării: martie 2019 

5. Durata activității: 1 oră 

6. Resurse: a) umane: elevi voluntari din cadrul Colegiului „Andronic Motrescu”, clasa a X-a D și 

X E. 

      b) materiale: hârtie cartonată, lipici, foarfece, perforatoare, hârtie lucioasă, pixuri, 

sclipici, imagini cu legume și fructe. 

      7.  Scopul activității: susținerea procesului de incluziune socială și dezvoltarea personală a celor 

implicați în activități.  

Obiective:  

• Încurajarea implicării elevilor, ca voluntari, în activităţi desfăşurate cu persoane aflate în 

dificultate; 

• Stimularea aptitudinilor și îndeletnicirilor artistice ale elevilor implicați în activități; 

• Întărirea relației de colaborare și prietenie dintre elevii claselor; 

• Implicarea voluntarilor și dezvoltarea spiritului de acțiune; 

• Dezvoltarea unui comportament responsabil față de activitățile efectuate; 

• Creșterea gradului de socializare și comunicare. 

Desfășurarea activității: 

- Elevii voluntari au achiziționat materiale necesare desfășurării activităților; 

- Elevii împreună cu cadrele didactice au prezentat imagini cu legumele și fructe specificând 

importanța lor pentru o viață sănătoasă și echilibrată; 

- În cadrul activității elevii au identificat pe fișe care sunt legumele și fructele, urmând să le coloreze; 

- În final s-a dat copiilor câte un măr. 

Rezultate:  

- Implicarea activă a elevilor; 

- Realizarea unor planșe; 

Evaluare: 

- Fotografii; 

- Realizarea unei expoziții.
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PATRIMONIUL TURISTIC NATURAL 

PROIECT WEBQUEST-RELIEFUL 

Prof.Giuraniuc Elena – Colegiul „Andronic Motrescu”, Rădăuți 

Prof.Giuraniuc Lucian – Școala „Petru Mușat”, Siret 

 

 

ETAPA II–SARCINA DE LUCRU 

Elevii sunt împărțiți în 4 grupe și se stabilește un lider unde ei trebuie să își folosească cunoștințele 

de la unele module de specialitate pentru a descoperi obiectivele patrimoniului natural. Fiecare lider va ține 

evidența cercetărilor pe o fișă. Este necesar să aveți schițate noțiunile specifice sarcinilor voastre de lucru 

și cel puțin un exemplu. 

❖ Echipa 1 va căuta noțiuni legate de relieful glaciar și relieful vulcanic; 

❖ Echipa 2 va cerceta noțiuni legate de relieful carstic; 

❖ Echipa 3 va căuta noțiuni legate de relieful dealurilor și podișurilor și celui de campie; 

❖ Echipa 4 va căuta noțiuni legate de relieful de litoral și deltaic; 

❖ Echipa 5 va căuta noțiuni legate de ariile naturale; 

 

La sfârșit, toate cele patru echipe, își vor folosi cunoștințele și vor lucra împreună pentru împărtăși 

cunoștințele. 

 

ETAPA III–RESURSE INFORMAȚIONALE 

Echipa 1: Misiunea voastră este să căutați informații legate de relieful glaciar și vulcanic Prima dată 

trebuie să vă accesați platforma educațională https://classroom.google.com unde aveți un cursul de la 

modulul nostru -Patrimoniul turistic, apoi tema – Proiecte patrimoniul natural. 

           Pentru a descoperi frumusețile naturale ale României accesați mai întâi link-ul acesta :  

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details-prezentarea 

ppt din cadrul orelor on-line 

https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#sli

de=id.ga7173ee857_1_47  

-fișa  documentară 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details  

-alte informații suplimentare le găsiți și aici 

http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/GFR_RELIEFUL_GLACIAR.pdf  

-porniți de la fișa documentară unde aveți informații legate  de relieful vulcanic  

https://docs.google.com/document/d/1PFyN_vxMjrnxXpdyEY9r-m7FLmWJf3DbE4BPtaV57zY/edit  

-harta cu unitățile vulcanice din România 

https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjA0MDcyMjQzODMx/details  

-alte informatii suplimentare le găsiți accesând link-ul acesta https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic  

Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați. 

Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt. 

 

Echipa2: Sarcina voastră este să căutați informații legate de  relieful carstic; 

https://classroom.google.com/
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details
https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=id.ga7173ee857_1_47
https://docs.google.com/presentation/d/14gJwLZG3_yYLf3nZmxodJXfw7gNg_Z0kU5oMX9B5li8/edit#slide=id.ga7173ee857_1_47
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjAwNDAyODc4Nzk2/details
http://www.geomorphologyonline.com/students_materials/GFR/GFR_RELIEFUL_GLACIAR.pdf
https://docs.google.com/document/d/1PFyN_vxMjrnxXpdyEY9r-m7FLmWJf3DbE4BPtaV57zY/edit
https://classroom.google.com/u/0/c/MTYzMTk5NDgyNzI1/a/MjA0MDcyMjQzODMx/details
https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_vulcanic
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-Prima dată trebuie să accesați cursul nostru din classroom google; după care o să găsiți mai multe 

informații accesând acest link  https://blog.travelminit.ro/cele-mai-frumoase-chei-din-romania/ ; 

-informațiile despre defilele le gasiți aici https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-

defilee-din-romania/ . 

Puteți să căutați și alte surse de informație pe care să le studiați. 

Trebuie să notați ideile principale într-o prezentare ppt. 

 

 

Echipa3:Sarcina voastră este să căutați legate de relieful dealurilor și podișurilor și câmpie ; 

-accesați aceste link-uri pentru a descoperi legenda „Focurilor vii” 

https://blog.travelminit.ro/informatii-despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/ , 

http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-rar-in-lume/ , după care o să descoperitți unele 

informații noi despre „Vulcanii noroioși” accesând link-ul 

https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-

noroiosi-de-la-berca---arbanasi și materialul video https://www.youtube.com/watch?v=VTRFm4X8kWk  

-„Trovanții”vizionați materialele video https://www.youtube.com/watch?v=8X2KUCl3RBM și 

https://www.youtube.com/watch?v=9y9tJoqACNQ , informațiile le găsiți aici 

https://www.descopera.ro/natura/3584190-trovantii-misterul-pietrelor-vii  

- „Blocurile de calcar”  https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/  

-„Blocurile de calcar” http://travelbuzau.com/ro/2014/05/10/limestone-blocks/  

  

Echipa 4: Sarcina voastră este să căutați informații legate de relieful de litoral și deltaic; 

-accesați https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_litoral  

-prezentarea stațiunilor din România https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc de 

unde o să descoperiți staținile de pe litoralul romanesc și descrieți 5 la alegere. 

-despre Delta Dunări găsiți aici informații https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-

dunarii , vizitați on-line https://www.youtube.com/watch?v=6PBHiazKDuQ  

 

             Echipa 5: Va căuta noțiuni legate de ariile protejate ;  

-Pornind de la acest site http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/ descoperiți care sunt 

ariile naturale din România.  

-puteți câuta informații despre : parcurile naționale (Ceahlău, Măcin, Cozia) 

                                                      Parcurile naturale (Vânători-Neamț, Balta Mică a Brăilei, M.Bucegi, 

Grădiștea Muncelului-Cioclovina în M.Sebes, Porțile de Fie, M.Apuseni) 

                                                      Rezervații al biosferei (Delta Dunării, Munții Retezat, Rodnei  

                                                      Monumente al naturii https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-

monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi exemplele le găsiți în acest link.  

                                                        

 

https://blog.travelminit.ro/cele-mai-frumoase-chei-din-romania/
https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-din-romania/
https://blog.travelminit.ro/topul-celor-mai-cunoscute-defilee-din-romania/
https://blog.travelminit.ro/informatii-despre-focurile-vii-din-judetele-buzau-si-vrancea/
http://travel.ro/focurile-vii-de-la-lopatari-un-fenomen-rar-in-lume/
https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-noroiosi-de-la-berca---arbanasi
https://sites.google.com/site/romanianatura47/home/carpatii-rasariteni/subcarpatii-buzaului/vulcanii-noroiosi-de-la-berca---arbanasi
https://www.youtube.com/watch?v=VTRFm4X8kWk
https://www.youtube.com/watch?v=8X2KUCl3RBM
https://www.youtube.com/watch?v=9y9tJoqACNQ
https://www.descopera.ro/natura/3584190-trovantii-misterul-pietrelor-vii
https://statiunea-slanic.ro/atractii/muntele-de-sare/
http://travelbuzau.com/ro/2014/05/10/limestone-blocks/
https://ro.wikipedia.org/wiki/Relief_litoral
https://ro.wikipedia.org/wiki/Litoralul_rom%C3%A2nesc
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://romaniasalbatica.ro/ro/rezervatie-biosfera/delta-dunarii
https://www.youtube.com/watch?v=6PBHiazKDuQ
http://ananp.gov.ro/ariile-naturale-protejate-ale-romaniei/
https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi
https://www.nationalfm.ro/detalii-articol-6-monumente-ale-naturii-din-romania-pe-care-trebuie-sa-le-vezi
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“Prietenii naturii” -proiect de parteneriat educațional în cadrul S.N.A.C 

Gîza Mihaela 

Școala Profesională Specială “Sf. Stelian” Botoșani 

 

            Argument 

 La vârsta şcolară mică facem primii paşi în încurajarea şi educarea copiilor pentru ca în timp 

aceştia să devină factori activi ai protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel 

al persoanelor din jurul lor.     

Ecologia nu este doar o ştiinţă, ci şi un concept de viaţă. A trăi într-un mediu curat şi sănătos 

trebuie să se înveţe încă de la grădiniţă. Şcoala, biserica, familia şi întreaga societate sunt chemate să 

oprească distrugerea naturii, să ,,domesticească” omul, să-l împace cu natura şi să-l reaşeze în natură. A 

respecta natura, a o înţelege şi a o iubi trebuie să devină o trăsătură de caracter. 

      Este o datorie cetăţenească, o datorie de conştiinţă şi etică să contribuim la ocrotirea naturii, pentru 

că natura nu aparţine numai generaţiilor actuale ale Terrei ci, cu deosebire, generaţiilor viitoare. 

      Lipsa de educaţie ecologică a populaţiei se manifestă frecvent. Permanent se creează impresia că 

aşteptăm pe cineva să acţioneze în urma noastră, care să se implice în protejarea mediului înconjurător, 

fără ca noi să ne implicăm în acest lucru. 

   De aceea implicarea copiilor în realizarea unor acţiuni de ocrotire a mediului va duce mai târziu 

la formarea unei conştiinţe privind datoria omului de protejare a naturii înconjurătoare, de a combate 

procesul de poluare, de a se dobândi simţul responsabilităţii care acum este aproape inexistent. 

     Tema fundamentală a oricărui proiect educaţional pentru protecţia mediului trebuie să aibă în 

vedere utilizarea de către elevi a spaţiului în care trăiesc în aşa fel încât să nu acţioneze negativ asupra 

elementelor mediului înconjurător: apă, aer, sol, elemente de vegetaţie şi faună, conştienţi fiind că aceste 

activităţi negative se vor răsfrânge asupra lor însuşi. Atâta timp cât elevii nu vor cunoaşte esenţa lumii care-

i înconjoară şi nu vor fi susceptibili la calitatea ei, nu vor fi atenţi la sănătatea  naturii din jurul lor, la 

menţinerea echilibrului ecologic.  

    În virtutea acestei idei, cu gândul la binele copiilor - viitori adulţi -  am urmărit prin acest proiect 

să le facilităm posibilitatea să gândească ca ,,oameni pentru oameni”, care vor o lume curată din toate 

punctele de vedere. 

Scopul proiectului: 

Formarea unei atitudini responsabile şi active pentru gestionarea şi ocrotirea mediului înconjurător, 

în vederea menţinerii echilibrului ecologic. 

Obiective: 

• conştientizarea şi sensibilizarea copiilor, părinţilor, comunităţii locale, faţă de problemele mediului 

• implicarea copiilor în colectarea materialelor reciclabile-hârtie şi P.E.T-uri; 

• formarea unor deprinderi de conservare a naturii; 

• 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; 

• îmbogăţirea vocabularului cu termeni specifici ecologiei; 
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• consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi; 

• promovarea mişcării de voluntariat interactiv; 

• eficientizarea incluziunii sociale a elevilor cu cerinţe educative speciale 

• folosirea resurselor din natură şi a materialelor reciclabile în scopuri practice; stimularea 

imaginaţiei şi a creativităţii; 

Perioada de desfăşurare a proiectului: ianuarie -iunie 2019 

Grup ţintă: 

- 25 elevi voluntari de la Școala Gimnazială “Sf. Nicolae“  Botoşani (implicați 12 elevi cu CES); 

- 12 elevii cu C.E.S de la Școala Gimnazială Nr.1 Stăuceni; 

- 20 elevi voluntari de la Școala Gimnazială “Nicolae Călinescu“ Coșula; 

- 10 elevi cu CES de la Școala Profesională Specială “Sf. Stelian” Botoșani 

Resurse umane: 

Cadrele didactice voluntare 

Elevii voluntari 

Părinţii 

Comunitatea locală 

 

Resurse materiale: 

Videoproiector 

Calculator/imprimantă 

Aparat foto 

Coli de scris/coli xerox, carton, coli colorate 

Mănuşi plastic, saci menajeri 

Containere pentru deşeuri 

Trusa de pictură/ markere 

Pomi de plantat 

Rezultate obținute: 

• Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea unui mediu înconjurător curat, nepoluat; 

• Lucrări realizate de copii cu diferite materiale din natură: eco-mărţişoare; 

• Implicarea cât mai multor factori educativi în iniţierea diferitelor acţiuni în scopul păstrării şi 

protejării mediului înconjurător (să nu arunce gunoaie decât în locurile special amenajate, să 

protejeze plantele şi animalele); 

• Manifestarea spiritului de toleranţă şi cooperare între copii în realizarea activităţilor; 

• Însuşirea unor termeni ecologici pentru exprimarea în situaţii de comunicare; 

 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare: 

Portofoliul proiectului, fotografii, expoziţie cu lucrările practice ale copiilor, materiale informative 

despre proiect şi activităţile sale. 

 

Activităţi de mediatizare şi promovare: 

În timpul implementării proiectului au fost afişate în şcoală pliante informative şi fotografii din 

timpul activităţilor. 
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S-au  organizat  expoziţii cu lucrările copiilor în şcolile partenere . 

În cadrul comisiilor metodice ale cadrelor didactice implicate în proiect, au fost promovate 

activităţile desfăşurate. 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

Nr. 

Crt. 

Activitatea Conţinutul 

activităţii 

Locul desfăşurării Data Evaluare 

1. ,,Natura - 

prietena  mea!” 

 

Prezentarea  

proiectului şi 

informare cu 

privire la 

activităţile ce 

urmează a fi 

desfăşurate. 

Școala Gimnazială 

“Sf. Nicolae“ 

Botoşani 

Ianuarie 

2019 

Fotografii 

din timpul 

activităţii, 

pliante 

2. ,,Colțul micului 

ecologist“ 

Amenajarea 

colțului micului 

ecologist în 

fiecare unitate 

implicată în 

proiect 

Școala Gimnazială 

“Sf. Nicolae“ 

Botoşani; 

Școala Profesională 

Specială “Sf. 

Stelian” Botoșani; 

Școala Gimnazială 

“Nicolae Călinescu“ 

Coșula; 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Stăuceni; 

Februarie 

2019 

Fotografii; 

Pliante; 

Panouri 

 

3. „Eco-mărțișor”- Ateliere de lucru-

confecţionarea de 

mărţişoare utili-

zând materiale din 

natură.  

Școala Gimnazială 

“Sf. Nicolae“ 

Botoşani 

 

Martie 

2019 

Expoziţie cu 

lucrările 

elevilor 

4. „Fiecare pom e un 

om” 

Plantare de pomi; 

Distribuirea de 

fluturaşe, pliante 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Stăuceni; 

Aprilie 

2019 

Pliante, 

fluturaşe; 

Fotografii 

din timpul 

activităţii 

5. „Un mediu curat-

o viață sănătoasă” 

Organizarea unor 

acţiuni de 

ecologizare a 

spaţiului din jurul 

şcolilor; 

colectarea 

selectivă a 

deşeurilor 

Școala Gimnazială 

“Sf. Nicolae“ 

Botoşani; 

Școala Profesională 

Specială “Sf. 

Stelian” Botoșani; 

Școala Gimnazială 

“Nicolae Călinescu“ 

Coșula; 

Aprilie-

mai 2019 

Fotografii 

din timpul 

activităţii 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1461 
 

Școala Gimnazială 

Nr. 1 Stăuceni; 

6. „Să iubim 

natura!” 

Acţiuni de 

îngrijire a 

părculeţului din 

curtea şcolii, plan-

tare de flori 

Școala Profesională 

Specială “Sf. 

Stelian” Botoșani 

Aprilie-

mai 

2019 

Fotografii 

din timpul 

activităţii 

7. 5 iunie- Ziua 

mondială a 

mediului 

înconjurător  

Prezentare ppt; 

Realizarea de 

desene/postere 

despre importanța 

ocrotirii mediului; 

 

Școala Gimnazială 

“Nicolae Călinescu“ 

Coșula 

Iunie 2019 Fotografii 

din timpul 

activităţii; 

Expoziție cu 

lucrările 

elevilor 
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PROIECT DE PARTENERIAT INTERJUDEȚEAN CU ȘCOALA 

SHOPPING, NUTRIȚIE ȘI BUNĂ DISPOZIȚIE 

 

Prof. în învățământul preșcolar Turnea Roxana-Ionela 

     Grădinița cu Program Prelungit Numărul 11 Timișoara 

 

Coordonator:  

Prof. învățământ preșcolar Turnea Roxana, Grădinița cu Program Prelungit Numărul 11 Timișoara. 

Argument 

Educația pentru sănătate este de actualitate, de aceea, este bine încă de la grădiniță, un copil să fie 

informat cât este de necesar să consumăm alimente sănătoase ca mai târziu când elevii se confruntă cu 

variate nevoi (de a arăta bine, de a fi acceptat de ceilalți...) să știe ce e mai util pentru ei în acest sens. 

Un astfel de proiect este atractiv pentru preșcolari, dar și pentru elevi, fiind necesar pentru formarea 

lor. În plus, activitatea mijlocește relația preșcolar – grădiniță – părinte – comunitate, elev - școală – părinte 

- comunitate. În urma acestuia, preșcolarilor și elevilor de mâine li se vor îmbunătăți deprinderile 

alimentare, vor conștientiza greșelile pe care le fac în alimentație sau vor urma mai siguri pe ei pașii pe care 

i-au făcut deja în modul în care fac cumpărăturile și în care se hrănesc. Vor observa cât de actual este 

subiectul alimentației și vor realiza că problemele nu sunt doar particulare, ci globale. 

Acest proiect constituie și un schimb de experiență între dascăli și preșcolari, respectiv elevii de 

ciclul primar. 

Proiectul de parteneriat se adresează atât preșcolarilor, cât și elevilor și este gândit special pentru 

Săptămâna Altfel, dar poate fi aplicat chiar și pentru o mai lungă perioadă de timp. Acesta constă în 

informarea copiilor despre modul în care corpul trebuie hrănit pentru a da randament optim, despre felul de 

selecție a produselor, totul într-o manieră distractivă. 

Proiectul are la bază o activitate/un atelier, cu o durată de 90 de minute, în care, pornind de la o 

conferință TED (Tehnologie Divertisment și Design) despre nutriție, copiii împreună cu dascălii lor caută 

răspunsuri la probleme legate de felul în care mâncarea ne ajută să fim echilibrați emoțional și fericiți. În 

plus, intră în contact cu medici care pot răspunde întrebărilor. Părinții împărtășesc din experiența lor 

personală și culturală (se citesc preșcolarilor, respectiv elevilor și câteva fragmente din cărți de specialitate, 

care le-au influențat perspectiva asupra alimentelor, cum ar fi cartea medicului Simona Tivadar care a și 

inspirat numele proiectului, Medicină, nutriție și bună dispoziție2 (Simona Tivadar, 2017). 

Slogan: Dacă îți dorești să afli ce înseamnă o dietă sănătoasă și ești curios în legătură cu produsele 

care te hrănesc, vino la acest atelier și îți garantez că te vei distra învățând! 

Grupul țintă: 

- preșcolari și elevi de la unitățile de învățământ implicate 

- cadrele didactice 

- părinții copiilor 

- comunitatea locală 

- medici nutriționiști 

Perioada de implementare (derulare): Săptămâna Școala Altfel 

Beneficiarii direcţi: preșcolarii și elevii de la unităţile implicate în proiect. 

 
2 Simona Tivadar, Medicină, nutriție și bună dispoziție, Humanitas,  București, 2017. 
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Beneficiarii indirecţi: cadrele didactice care s-au împlicat în proiectul de parteneriat, părinții 

copiilor, medici nutriționiști, participanţii în timpul derulării proiectului de parteneriat, comunitatea. 

Parteneri: 

Grădinița cu Program Prelungit Numărul 11 Timișoara 

Liceul Teoretic  

Scopul proiectului: Preșcolarii și elevii au ocazia să învețe despre tipurile de alimente și reușesc 

să găsească forme de selecție a acestora, atât la cumpărături, cât și în asocierea lor în farfurie. 

Obiectivele proiectului: 

O1: Să deosebească, pe parcursul desfășurării atelierului, alimentele bune de „junk-food”; 

O2: Să construiască o schemă alimentară care favorizează efortul intelectual, în vederea formării de 

competențe; 

Facilitare: Un rol esențial îl au invitații / voluntarii: medicul de nutriție și părinții (se schimbă 

persoanele, în funcție de orarul atelierului). Prin discuții, se însușesc informațiile necesare. Cadrele 

didactice implicate în proiect au rol de moderator.  

Totodată cadrele didactice au adus din stupina proprie faguri de miere. 

Analiza proiectului: Oportunitatea de a descoperi ce înseamnă o alimentație sănătoasă. 

Metode și tehnici de lucru / Desfășurarea activităților: 

- Moment organizatoric (pregătirea laptopului, a videoproiectorului, a volumelor pentru lectură, un bufet 

cu alimente sănătoase pe care cadrele didactice, copii și părinții le-au cumpărat împreună.) 

- Joc pentru spargerea gheții (Să ne cunoștem! Eu sunt Roxana și doresc să învăț a mânca sănătos) 

- Captarea atenției preșcolarilor și elevilor asupra tematicii atelierului. 

- Facilitare: Unul din cadrele didactice implicate în proiect pune un filmuleț de la o conferință TED, în care 

Simona Tivadar vorbește despre secretul unei diete sănătoase (TED x Cluj: Secretul unei diete sănătoase e 

adecvarea, pe youtube.com3). Copiii și toți cei prezenți urmăresc, apoi urmează întrebări de reflecție, pe 

urmă de generalizare (se aplică un chestionar pentru a urmări dacă prezentarea și-a atins scopul vizat): 

Ce ați simțit/gândit, în timpul discursului? 

Ce puteți spune despre modul în care Simona Tivadar abordează problema nutriției? 

Ce este, pentru tine, mâncarea? 

Ce spune ea despre alimentele care hrănesc și cele junk? 

Care crezi că este mesajul pe care a vrut să îl transmită? 

Crezi că merită să înveți despre „mâncarea bună”? 

Cum poți aplica ceea ce doctorul spune, în viața ta? 

Cum crezi că te influențează alegerile alimentare în rutină?... 

Viziunea proiectului:  

- utilizarea resurselor educaționale și materiale; 

- o diversificare a mijloacelor de formare continuă a cadrelor didactice; 

- importanța educației pentru o alimenație sănătoasă. 

Resurse: 

umane – preşcolari, elevi, cadre didactice, medici nutriționiști, părinți; 

materiale – laptop, videoproiector, C.D., stik, cărți, planșe, alimente; 

financiare – proprii. 

 
3 https://www.youtube.com/watch?v=xXz3N5T1iOI 

https://www.youtube.com/watch?v=xXz3N5T1iOI
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Strategii de dezvoltare: 

- formarea continuă a cadrelor didactice, dezvoltarea profesională a acestora. 

- socializare copiilor implicați în proiectul de parteneriat. 

- investiția în resurse umane în vederea unui trai de viață sănătos, echilibrat. 

„Prognoza activităţilor în parteneriat: 

Proiectare: 

- întocmirea proiectului de parteneriat; 

- întocmirea calendarului derulării acţiunilor; 

- popularizarea proiectului de parteneriat; 

- întocmirea proiectelor pentru activităţi şi pregătirea activităţilor  demonstrative.“4 

Formare profesională: 

Cadrele didactice se vor implica apelând la toate resursele profesionale în vederea eficientizării 

proiectului de parteneriat. 

Evaluare internă: 

- Se realizează o schemă alimentară bună, ca exemplu general de urmat. 

- Cei implicați, preșcolari, elevi, părinți, medici vorbesc despre cum s-au simțit, ce au învățat, ce 

vor pune în practică. 

Evaluare externă: Prezentarea proiectului și finalitatea acestuia în cadrul unui Cerc Pedagogic. 

Procese de comunicare: e-mail, telefon, facebook, platforme educaționale, site-urile unităților de 

învățământ,  vizită la unitățile de învățământ printr-o excursie în scop educațional, dar și de socializare, 

prietenie. 

Surse de informare: 

- Programa activităţilor instructiv-educative din grădiniţă, MEC, 2005; 

- „Curriculum pentru educația timpurie”, (a copiilor de la naștere până la vârsta de 6 ani) – 2019, Ministerul 

Educației Naționale; 

- „Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani”; 

- „Suport pentru explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pen 

explicitarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculum pentru educație 

timpurie”, 2019; 

- Internet; 

- Simona Tivadar, Medicină, nutriție și bună dispoziție, Humanitas,  București, 2017. 

 

Concluziile activității după desfășurarea proiectului de parteneriat sunt: 

 

- Participanții au fost informați în legătură cu beneficiile unei alimentații sănătoase. 

- Participanții își doresc să pună în practică o alimentație sănătoasă și să informeze și pe alții câte de 

important este să mănânci sănătos. 

 
4 http://www.isj-db.ro/red-pre-colar 

http://www.isj-db.ro/red-pre-colar
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PROIECCT EDUCATIV 

 

Sociolog Țibuleac – Dinu Marcela 

Universitatea Spiru Haret, Colegiul universitar Spiru Haret București 

 

“Toată viaţa este şcoală.” 

John Amos Comenius 

Titlul proiectului: 

„ŞCOALA - SINGURA TA ŞANSĂ!” 

 

Descriere: 

Proiectul vizează reducerea gradului de abandon școlar și a numărului de fapte cu caracter 

antisocial, în rândul elevilor, în 10 unități de învățământ,  derulat pe parcursul a 12 luni. 

 

Scop: 

Implementarea unui sistem integrat de cooperare în domeniul abandonului școlar și a faptelor 

antisociale în care sunt implicați elevi, luând în considerare  factorii economici, sociali, temperamentali, 

familiali. 

Proiectul urmăreşte obtinerea unui impact pozitiv/negativ asupra elevilor, prin creşterea gradului 

de responsabilizare a acestora şi prin implicarea autorităților publice locale, cadrelor didactice, specialiștilor 

din diverse domenii (sociologie, psihologie, juridic) și necesitatea transmiterii unui mesaj care să cultive 

importanța continuării studiilor până la absolvire și să conștientizeze riscurile legate de implicarea în fapte 

antisociale. 

 

Justificare 

Abandonul școlar timpuriu reprezintă o problemă majoră întrucât împiedică evoluția normală, 

firească pentru o comunitate din interiorul UE către un nivel de trai dezvoltat și un mediu de viață modern, 

civilizat și care să contribuie la evoluția umană. 

Problema enunțată mai sus există și cuprinde un areal important, în special, la nivelul 

comunităților mici, izolate și slab dezvoltate din România din cauza sărăciei, mentalității conservatoare, 

neimplicării autorităților, precum și lipsa unor repere care să constituie modele, povești de succes pentru 

indivizii care abandonează școala timpuriu. 

Un aspect foarte grav al problemei este că se înregistrează în rândul elevilor din ciclul gimnazial, 

consecința directă a abandonului școlar fiind neasimilarea cunoștințelor fundamentale pentru dobândirea 

de calificări și competențe minime, eventual pentru viitoare recalificări/reinserții în muncă. Practic indivizii 

care întâmpină această problemă sunt condamnați la activități fizice rudimentare, ineficiente și munca „la 

negru”. 

Deși afectează, în mod specific, grupul țintă, abandonul școlar reprezintă o problemă a comunității 

în ansamblul ei și a autorităților publice responsabile de educația și formarea societății ca factor de 

dezvoltare și evoluție a societății. 

 

Grupul ţintă: 

• Elevii claselor a-VII-a și a VIII-a din 5 școli generale 
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• Elevii claselor a-IX-a și a-X-a din 5 colegii / licee 

Obiectivele proiectului: 

Obiectiv general: 

• Reducerea abandonului şcolar prin cresterea gradului de implicare a autorităţilor publice, a 

Inspectoratului Școlar de sector, ONG-urilor şi a părinţilor. 

 

Obiective specifice: 

• Creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea educației şi determinarea 

continuării studiilor până la terminarea celor 10 clase obligatorii 

• Creșterea gradului de implicare a elevilor în activități extracurriculare. 

 

Descrierea activităţilor propuse: 

1. Management de proiect 

 Descriere: Constituire echipă proiect și mobilizarea experților. Coordonarea permanentă a 

activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului, prin urmărirea şi respectarea graficului de activităţi şi 

coordonarea echipei de proiect. Comunicarea permanentă cu Autoritatea de management pe parcursul 

implementării proiectului. 

   De asemenea, în cadrul activităţilor de management sunt cuprinse: 

• planificare detaliata a activitatilor  

• activităţile de pregătire şi derulare a achiziţiilor publice de produse şi servicii 

necesare derulării proiectului; 

• activităţile periodice de monitorizare şi control a proiectului; 

• întocmirea rapoartelor intermediare şi finale. 

  Durata: Pe toată durata implementării proiectului  - Lunile 1 – 12 de implementare   

 

2. Identificarea unităților de învățământ care  se confruntă cu abandon școlar. 

Descriere: Se va solicita Inspectoratului Școlar situația privind abandonul școlar la nivelul 

unităților de învățământ de pe raza Sectorului 2 și selecționarea a zece dintre acestea. 

Rezultate activitate: Identificarea a zece unități de învățământ. 

Durata: Pe toată durata implementării proiectului  - Luna 1 de implementare. 

 

3. Asigurarea dotărilor și echipamentelor necesare desfășurării proiectului  

Descriere: Realizarea dosarelor de achiziție și selectarea furnizorilor de birotică, de echipamente 

IT, licențe software, materiale publicitare ( pliante, afișe, flyere, bannere). 

Rezultate aşteptate: Achiziționare materiale. 

Durata: Lunile 1 – 2 de implementare. 

 

4. Crearea unei rețele de formatori, în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar. 

 Descriere: Are ca obiectiv principal dezvoltarea de competențe în domeniul prevenirii și 

combaterii abandonului școlar, a unui număr de 30 de persoane cu pregătire în domeniile sociologie, 

psihologie, drept, selecție traineri, selecție cursanți, elaborarea unui suport de curs, plan de pregătire, 

desfășurarea sesiunilor de pregătire. 
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Rezultate aşteptate: 30 persoane cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii abandonului 

școlar și a faptelor antisociale. 

Durata: Lunile 1 – 2 de implementare 

 

 

 

 

5. Realizarea unor campanii de informare și conștientizare, în rândul elevilor. 

Descriere: Vor fi organizate campanii de informare și conștientizare având ca temă prevenirea și 

combaterea abandonului școlar, cu participarea partenerilor, elaborare și editare matriale, elaborare plan 

campanie, diseminare materiale, amplasarea unor prisme clasice cu mesaje preventive. 

Rezultate aşteptate: Realizarea unei campanii de informare/lună/școală, 200 de afișe, 5000 de 

pliante și flyere, 10 prisme clasice. 

Durata: Lunile 2 - 11 de implementare. 

 

6. Organizarea unei ore speciale, în cadrul orelor de dirigenție, dedicate prevenirii și 

combaterii  abandonului școlar. 

Descriere:  Deșfășurarea unor programe care au ca scop educarea și informarea elevilor, având 

ca temă: drepturi și îndatoriri elevi, norme și reguli de comportament în școală, modalități adecvate de 

gestionare a unor situații concrete de abandon, autocunoaștere și dezvoltare personală, prezentare modele. 

Prezentarea unor imagini, filmulețe, diapozitive cu materialele în vederea sensibilizării elevilor.  

Aplicarea unor chestionare elevilor, având ca rol percepția acestora față de fenomenul 

abandonului școlar. 

Rezultate activitate: Derularea lunar a unui program educațional / lună / școală. 

Durata: Lunile 2 - 11 de implementare. 

 

7. Implicarea elevilor, sub formă de voluntariat, în activități extracurriculare. 

Descriere: Vor fi organizate campanii de informare și conștientizare, în alte unități de învățământ 

decât cele implicate în proiect cu participarea voluntară a elevilor, stabilirea grupurilor de elevi voluntari, 

instruirea elevilor, elaborarea planului de campanie, diseminare materiale 

Rezultate aşteptate: Realizarea unei campanii de informare/lună / 2 unități. 

Durata: Lunile 2 - 11 de implementare. 

 

8. Realizarea schimbului de bune practici cu unități școlare similare din Spania. 

Descriere: În timpul derularii proiectului elevii vor efectua o vizită în mai multe unități școlare 

din Spania, încheiere parteneriate, stabilire elevi participanți, intocmire documente plecare, contractare 

tour-operator. 

Rezultate: Realizarea unei vizite cu participarea a 80 de elevi cu rezultate deosebite pe durata 

derulării proiectului. 

Durată: Luna a 8-a de implementare. 

 

9. Activități de promovare a proiectului. 
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Descriere: realizarea unei campanii de promovare (afișare banner, difuzare spoturi tv), realizarea 

unei conferințe de presă, realizarea unor articole de presă pentru presa online și scrisă, realizare materiale 

de promovare pentru publicare pe site-urile partenerilor, realizarea unei platforme on-line pentru feed-back. 

Rezultate aşteptate: Feedback pozitiv din partea populației și mass-media. 

Durata: Lunile 1 – 12 de implementare. 

 

10. Activitati de evaluare a proiectului. 

Descriere: Se va solicita Inspectoratului Școlar Sector 2, raportări lunare cu situația abandonului 

școlar și a fenomenului violenței, întocmirea unor statistici lunare de către DGPMB și PLS 2, aplicarea unor 

chestionare elevilor având ca scop nivelul de cunoștințe acumulat în cadrul orelor speciale și feedback-ul 

față de proiect, elaborare rapoarte de activitate trimestriale. 

Rezultate aşteptate: Feedback pozitiv din partea elevilor. 

Durata: Luna a-12 -a de implementare. 

  

Finalitate și cuantificare rezultate. 

Rezultatul principal al proiectului este reducerea gradului de abandon școlar. 

Rezultatele directe obţinute în urma implementării proiectului: 

• stimularea cooperării inter – instituționale și implicarea societății civile; 

• instaurarea unei culturii a colaborării și dialogului între instituții; 

• conștientizarea de către elevi a efectelor comportamentelor de risc și a 

consecințelor negative ce decurg; 

• determinarea continuării studiilor până la absolvire.  

• crearea unui cadru de comunicare și informare pentru părțile interesate (elevi, 

profesori, consilieri, poliție), de dezbatere, împărtășire de experiențe și acțiune 

pentru crearea unui climat educațional armonios; 

• modificarea pozitivă a comportamentelor elevilor implicați în proiect. 

Conferinţa de diseminare va populariza provocările şi beneficiile proiectului, promovând un 

model de bună practică, ce poate contribui la dezvoltarea capacităţii instituţionale a altor unități de 

învățământ din Sectorul 2. 

O parte din rezultatele proiectului au fost proiectate cu scopul de a putea fi utilizate şi după 

finalizarea proiectului conferind sustenabilitate acţiunilor sale. Astfel activităţile de instruire din cadrul 

proiectului au ca scop pregătirea personalului din cadrul organizaţiei astfel încât să poată proiecta, conduce, 

îmbunătăţi și menține funcționalitatea proiectului și după finalizare.  

 

Parteneri  

• Direcția Generală de Poliție a Municipiului București; 

• Mediatori școlari; 

• Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

 

Resurse financiare, sursa finanţări. 

Buget parteneri. 

 

Durabilitate proiect 
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Strategia de prevenire și combatere a abandonului școlar în care sunt implicați elevi presupune 

activități pe termen lung și mediu și acțiuni de urgență, pe termen scurt, în perspectiva unor reacții 

responsabile din partea celor implicați și a opiniei publice și a construirii unui mediu stabil în care copilul 

să-și poată dezvolta armonios personalitatea.  

Acțiunile proiectului contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative în 

privinţa componentelor sociale  prin: 

    - dezvoltarea unor proiecte care să faciliteze dezvoltarea competențelor de comunicare, a 

abilităților sociale și emoționale, vis-a-vis de abandonul școlar;  

  -  dezvoltarea unor activități de voluntariat în care vor fi implicați elevii; 

  - elaborarea unui sistem de formare continuă în domeniul combaterii abandonului școlar. 
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PROIECT EDUCATIV 

Sociolog Maria Petrescu 

Universitatea Spiru Haret, Colegiul preuniversitar Spiru Haret 

 

“Nu abandona ceea ce nu știi să faci, ci combină cu ceea ce știi să faci.”  

John Robert Wooden 

 

Titlul proiectului: 

„CORPUL POLIȚIȘTILOR LOCALI VOLUNTARI – O ALTERNATIVĂ LA ABANDONULUI 

ȘCOLAR” 

 

Descriere: 

Proiectul vizează reducerea gradului de abandon școlar și a numărului de fapte cu caracter 

antisocial, în rândul elevilor, în  20 unități de învățământ gimnazial și liceal, de pe raza Sectorului 2.  

Proiectul urmăreşte implicarea și creşterea gradului de responsabilizare  a poliției locale, cadrelor 

didactice, specialiștilor din diverse domenii (sociologie, psihologie, juridic) si necesitatea transmiterii unui 

mesaj care să cultive importanța continuării studiilor până la absolvire și să conștientizeze riscurile legate 

de implicarea în fapte antisociale. 

 

Scop: 

     Scopul proiectului îl reprezintă prevenirea și reducerea factorilor de  risc ce conduc la creșterea   

numărului de elevi care abandoneaza scoala.      

 

Justificare 

Cei mai mulţi tineri parcurg cu succes etapele sistemului de învăţământ și își continuă studiile sau 

profită de oportunităţile de formare ori intră în câmpul muncii. Cu toate acestea, unul din șapte tineri 

europeni abandonează sistemul de învăţământ fără a deţine competenţele sau calificările considerate în 

prezent necesare pentru o tranziţie reușită către piaţa muncii și pentru o participare activă în cadrul 

economiei actuale, bazate pe cunoaștere. Cu alte cuvinte, în prezent aproximativ 6,4 milioane de tineri din 

Europa sunt clasificaţi drept tineri care abandonează școala timpuriu. 

Tinerii care abandonează școala provin din medii diverse. Abandonul școlar timpuriu este cauzat, 

de obicei, de un proces cumulativ de dezangajare, bazat pe motive personale, sociale, economice, 

geografice, educaţionale sau familiale. Aceste motive pot fi externe sau interne în raport cu procesele și 

experienţele școlare și, de obicei, sunt foarte specifice individului. În cazul multora, nemulţumirea rezultă 

dintr-o varietate de motive, cum ar fi hărţuirea, rezultatele școlare slabe, relaţiile nesatisfăcătoare cu 

profesorii, lipsa motivaţiei sau apartenenţa la „grupuri nepotrivite”, iar, în alte cazuri, tinerii abandonează 

școala pentru că se confruntă cu probleme personale sau de familie, cum ar fi consumul de substanţe sau 

lipsa unui adăpost. 

În România,  în perioada 2016-2017, 26.850 copii au abandonat școala, iar în perioada 2017-2018, 

28.238 de copii.  

Prevenirea părăsirii timpurii a școlii este considerată ca fiind deosebit de importantă, nu numai 

pentru a combate consecințele negative ale sărăciei și excluziunii sociale asupra dezvoltării copilului, dar 

și pentru a oferi copiilor mijloacele necesare pentru a întrerupe ciclul de transmitere a dezavantajului între 

generații. Preocuparea pentru prevenirea şi diminuarea abandonului şcolar trebuie privită ca o prioritate a 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1471 
 

sistemului de educaţie cu atât mai mult cu cât factorii determinanţi ai abandonului se multiplică şi 

diversifică, ca adaptare la contextul social, economic, cultural, profesional din ce în ce mai provocator în 

care sistemul de învăţământ funcţionează. 

 

Grupul ţintă: 

• Elevii claselor a-VII-a și a VIII-a din 10 școli generale 

• Elevii claselor a-IX-a și a-X-a din 10 colegii / licee 

 

Obiectivele proiectului: 

Obiectiv general: 

• Reducerea abandonului şcolar prin cresterea gradului de implicare al a poliției locale, cadrelor 

didactice, specialiștilor din diverse domenii, în fenomenul abandonului școlar. 

Obiective specifice: 

• Creșterea gradului de conștientizare privind necesitatea educației şi determinarea continuării 

studiilor până la terminarea celor 10 clase obligatorii; 

• Implicarea elevilor în activități extracurriculare, ca alternativă a abandonului școlar 

• Conștientizarea consecințelor abandonului școlar; 

• Implicarea elevilor în activități de învățare nonformală (jocuri de rol, ședinte de consiliere, 

dezbateri etc.) 

 

Descrierea activităţilor propuse: 

1. Management de proiect 

 Descriere: Stabilirea echipei de proiect și stabilirea experților. Coordonarea permanentă a activităţilor 

desfăşurate în cadrul proiectului, prin urmărirea şi respectarea graficului de activităţi şi coordonarea  

echipei de proiect. 

    

2. Identificarea unităților de învățământ care  se confruntă cu abandon școlar. 

Descriere: Se va solicita Inspectoratului Școlar situația privind abandonul școlar la nivelul unităților de 

învățământ de pe raza Sectorului 2 și selecționarea a douăzeci de instituții. 

Rezultate activitate: Identificarea a 20 unități de învățământ . 

 

3. Asigurarea dotarilor si echipamentelor necesare desfasurarii proiectului  

Descriere: Realizarea materiale publicitare ( pliante, afișe, flyere, bannere ), chestionare de feedback, 

suporturi de curs pentru specialiști, prisme clasice. 

Rezultate aşteptate: Elaborare/printare materiale. 

 

4. Crearea unei rețele de formatori, în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar 

Descriere: Realizarea de workshop-uri pe tema prevenirii abandonului scolar, destinate elevilor, susținute 

de  specialiști, polițiști, sociologi, psihologi, juriști.  

Are ca obiectiv principal dezvoltarea de competențe în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar 

și a faptelor antisociale, a unui număr de 30 de persoane cu pregătire în domeniile sociologie, psihologie, 

drept, selecție traineri, selecție elevi, plan de pregătire, desfășurarea sesiunilor de pregătire. 
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Acestea vor avea la baza sesiuni de prevenire, educare, informare și conștientizare pentru elevii cu risc de 

părăsire timpurie a educației.  

Rezultate aşteptate: 30 persoane cu competențe în domeniul prevenirii și combaterii abandonului școlar și 

a faptelor antisociale.  

 

5. Realizarea unor campanii de informare și conștientizare, în rândul elevilor. 

Descriere: Vor fi organizate campanii de informare și conștientizare având ca temă prevenirea și 

combaterea abandonului școlar, în cele 20 de unități de învățământ, cu participarea partenerilor, elaborare 

plan campanie, diseminare materiale, amplasarea unor prisme clasice cu mesaje puternice preventive sau 

modele de elevi aflați în situații de risc care au reușit, în curtea unităților de învățământ. 

Rezultate aşteptate: Realizarea unei campanii de informare/lună/școală, 40 de afișe, 2000 de pliante și 

flyere, 20 prisme clasice. 

 

6. Organizarea unei ore speciale, în cadrul orelor de dirigenție, dedicate prevenirii și combaterii  

abandonului școlar. 

Descriere:  Deșfășurarea unor programe care au ca scop educarea și informarea elevilor, având ca temă: 

drepturi și îndatoriri elevi, norme și reguli de comportament în școală, prezentare modele, voluntariatul, ca 

alternativă a abandonului școlar, consecințele implicării elevilor în fapte antisociale. 

Prezentarea unor imagini, filmulețe, diapozitive cu materialele în vederea sensibilizării elevilor.  

Aplicarea unor chestionare elevilor, pentru a analiza percepția acestora față de fenomenul abandonului 

școlar. 

Rezultate activitate: Număr ore realizate/unitate școlară 

 

7. Implicarea elevilor  în activități extracurriculare,  sub formă de voluntariat, în Corpul Polițiștilor 

Locali Voluntari. 

Descriere: Organizarea unor întâlniri între elevi și polițiștii locali, unde se va prezenta importanța activității 

de voluntariat, posibilitatea de a dezvolta noi competențe, implicarea elevilor în activiţăţii extracurriculare, 

ca modalitate de a descoperi calităţi de lider, de a învăţa  ce înseamnă munca în echipă, de a identifica 

abilităţi şi aptitudini pentru meseria de poliţist, vor consilia elevii pentru completarea dosarelor de 

voluntariat și obținerea acordului părinților, vor instrui elevi cu privire la responsabilități și obligații.  

Rezultate aşteptate: Înscrierea elevilor în Corpul Polițiștilor Locali Voluntari. 

 

8. Participarea la misiuni planificate alături de agenţii de poliţie locală 

Descriere: Prin această activitate elevii vor participa la misiunile de ordine publică planificate. Elevii vor 

participa la instructajul agentilor la intrarea în tură, la intervenţii pentru eliberarea locurilor de parcare, 

intervenţii pentru restabilirea ordinii publice în caz de tulburare, la legitimări, la sesizările cu problematică 

de mediu sau comerţ stradal. La plecarea în  misiune se va face protecția muncii, va fi întocmit un plan de 

activităţi al elevului, adus la cunoştinţă echipajului care il ia în primire şi care va răspunde de integritatea 

lui fizică. Elevii vor purta hamuri personalizate și se vor legitima cu documente de polițist voluntar.  

 

Rezultate: Organizarea unor echipe operative, formate din elevi şi agenţi de poliţie locală, pentru a participa 

la misiuni de ordine publica planificate, dezvoltarea responsabilităţii sociale şi formarea deprinderilor de 

interacţiune socială, dezvoltarea unor tehnici eficiente de învăţare şi management al învăţării și dezvoltarea 

capacităţii de planificare a carierei  elevilor. 
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9. Activități de promovare a proiectului. 

Descriere: realizarea unei campanii de promovare (afisare banner, prisme), realizarea unor articole de presa 

pentru presa online și scrisă, realizare materiale de promovare pentru publicare pe site-urile partenerilor, 

realizarea unei pagini de Facebook a proiectului. 

Rezultate aşteptate: Feedback pozitiv din partea populației și mass-media. 

 

10. Activitati de evaluare a proiectului. 

Descriere: Se va solicita Inspectoratului Școlar Sector 2, raportări lunare cu situația abandonului școlar și 

a fenomenului violenței, aplicarea unor chestionare elevilor având ca scop nivelul de cunoștințe acumulat 

în cadrul orelor speciale și feedback-ul față de proiect, elaborare rapoarte de activitate trimestriale. 

Rezultate aşteptate: Feedback pozitiv din partea elevilor. 

  

Metode de implementare 

Metode formative: instruirea reprezentanţilor unităţilor de învăţământ şi elevilor de către parteneri. 

Metode de promovare a proiectului: publicitate prin intermediul mass-media locale  privind activităţile 

proiectului, cât şi rezultatele finale; diseminarea materialelor de instruire; marketing direct, prin distribuirea 

de pliante, afişe cu descrierea proiectului şi materiale  în care este prezentată profesia de poliţist. 

Monitorizarea: se va face pe tot parcursul desfăşurării proiectului şi va cuprinde: 

- monitorizarea executării activităţilor proiectului, conform planului de lucru, identificându-se permanent 

problemele care pot apare; 

- diagnoza proiectului pentru a vedea , în cazul apariţiei unor probleme de implementare, care sunt noile 

soluţii necesare continuării implementării. 

Evaluarea şi raportarea rezultatelor intermediare şi finale. 

Modalităţi de evaluare:  

Se va face lunar, în funcţie de următorii indicatori: 

– numărul de unităţi de învăţământ implicate în proiect; 

– numărul afişelor şi pliantelor realizate şi distribuite; 

– numărul elevilor participanţi la activităţile din proiect; 

– numărul de misiuni la care au participat elevii. 

Criterii de evaluare: 

            Indicatori calitativi: 

- calitatea rapoartelor scrise, pentru fiecare activitate; 

- modul de desfăşurare a activităţilor; 

- aprecierile membrilor comunităţii faţă de proiect; 

             Indicatori cantitativi: 

                 - numărul de participanţi implicaţi în proiect; 

                 - numărul de pliante, afişe de promovare şi informare; 

              Indicatori financiari: 

                - contribuţii umane şi financiare echitabile; 

                - costuri pentru instruire şi formare. 

             Indicatori de proces: 

                - calitatea deciziilor privind managementul proiectului; 

                - calitatea evaluării; 

                - calitatea  monitorizării. 
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             Indicatori de impact: 

                - îmbunătăţirea şi dezvoltarea capacităţii de implicare a elevilor. 

             Instrumente de lucru: 

– Rapoarte de activitate ale participanţilor la proiect; 

– Rapoarte de activitate ale partenerilor la proiect; 

– Pliante. 

 

 REZULTATE PRECONIZATE 

• Impactul preconizat asupra grupurilor ţintă; 

• Conştientizarea grupului ţintă asupra importanţei procesului de prevenire a abandonului școlar; 

• Creşterea gradului de implicare a elevilor şi cadrelor didactice; 

• Publicaţii şi alte rezultate. 

Publicaţiile care se vor realiza în cadrul proiectului vor fi sub formă de: 

• afişe; 

• pliante şi fluturaşi de promovare a proiectului şi rezultatelor acestuia; 

• pliante şi fluturaşi în care este descrisă profesia de poliţist; 

• prisme clasice. 

 

Parteneri  

• Poliția Locală; 

• Mediatori școlari; 

• Psihologi, sociologi, juriști; 

• Inspectoratul Școlar al Municipiului București. 

 

 

Resurse financiare, sursa finanţării 

Buget parteneri. 

 

Durabilitate proiect 

Acțiunile proiectului contribuie la maximizarea beneficiilor şi reducerea efectelor negative în 

privinţa componentelor sociale  prin: 

    - dezvoltarea unor proiecte care să faciliteze dezvoltarea competențelor de comunicare, a abilităților 

sociale și emoționale, vis-a-vis de abandonul școlar; 

  -  creșterea stimei de sine a elevilor; 

  -  dezvoltarea unor activități de voluntariat în care vor fi implicați elevii; 

  - elaborarea unui sistem de formare continuă în domeniul combaterii abandonului școlar. 
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                                    PROIECT DIDACTIC-DEZVOLTARE PERSONALĂ 

 

Profesor înv. primar: Onea Elena-Alexandra  

Școala Gimnazială „Anton Pann”, Râmnicu Vâlcea 

Clasa: Pregătitoare 

Disciplina: Dezvoltare personală 

Domenii integrate: DP+CLR+MM 

Unitatea de învățare: „Talentalul Eli” 

Subiectul lecției: Spectacolul de talente 

Tipul lecției: formare-dezvoltare de priceperi și deprinderi 

Durata: 45 minute (35 + 10) 

 

COMPETENȚE SPECIFICE: 

DP:  

2.3. Explorarea abilităților de relaționare cu ceilalți; 

3.2. Aplicarea unor tehnici care sprijină învățarea și succesul școlar; 

3.3. Identificarea hobby-urilor, jocurilor și a activităților preferate. 

COMPETENȚE INTEGRATE: 

CLR: 

1.2. Identificarea unor informații variate dintr-un mesaj scurt, rostit clar și rar; 

2.2. Transmiterea unor informații referitoare la sine și la universul apropiat prin mesaje scurte 

MM: 

3.1. Manifestarea liberă, adecvată, pe muzică, apelând la diverse forme de exprimare. 

  

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: Pe parcursul și la finalul lecţiei elevii vor fi capabili: 

DP 

O1: să identifice talente ale unor personaje pe baza unui filmuleț și a unei imagini; 

O2: să identifice talente ale colegilor de clasă pe baza unor mișcări sugestive realizate de aceștia; 

O3: să atribuie anumite calități unor persoane din cercul clasei. 

MM 

O1: să execute mișcări, gesturi care să sugereze talentele sau abilitățile lor;  

O2: să cânte și să execute mișcări sugerate de cântec. 

CLR 

O1:  să verbalizeze calități și talente pe care le-au identificat la ei înșiși și la cei din jur; 

O2: să formuleze propoziții adevărate și false despre propriile talente. 

 

RESURSE: 

✓ METODOLOGICE: 

• Metode și procedee: conversația, expunerea, jocul, demonstrația, exercițiul, explicația. 

• Mijloace de învățământ: laptop, platforma Microsoft Teams, Filmuleț educativ-soft educațional 

Edu, imagine cu animalele de la circ-caiet de creație nr.1-pag. 69, site wordwall.com, cântec-Soft 

Educațional Edu, elefant de colorat. 

• Forme de organizare: frontal, individual 
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• Tehnici și forme de evaluare: observarea sistematică a comportamentului elevilor, autoevaluarea 

 

✓ BIBLIOGRAFICE : 

 

   „O călătorie distractivă prin clasa pregătitoare”-Mapa cadrului didactic + Caietul de creație nr.1, 

Editura Edu, Târgu-Mureș, 2016 

  Programe  şcolare  aprobate  prin  Ordin  al  Ministrului Educaţiei Naţionale Nr. 3418/ 19.03.2013 

✓ TEMPORALE: 35 minute activitate didactică + 10 minute activități recreative 

✓ UMANE: 24 elevi 
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SCENARIUL LECȚIEI 

 

ETAPELE LECŢIEI 

 

 

 

OB. 

OP. 

 

 

CONȚINUTURI ȘI ACTIVITĂȚI DE 

ÎNVĂȚARE 

 

STRATEGII DIDACTICE 

 

 

EVALUARE METODE MIJLOAC

E 

FORME DE 

ORGANIZ

ARE 

     Moment 

organizatoric 1 min. 

 

     Se asigură un climat favorabil pentru desfăşurarea în 

bune condiţii a lecției. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontală 

 

 

Reactualizarea 

cunoștințelor 

dobândite anterior 

2 min. 

 

 

O1-CLR 

Se poartă o conversație cu elevii despre elefantul Eli: 

• La ce fel de spectacol a participat Elefantul 

Eli? (El a participat la un spectacol de talente.) 

• Ce înseamnă „să ai talent”? (Să ai talent 

înseamnă să poți să faci ceva foarte bine.) 

• Ce talente credeți că are Elefantul Eli? (Copii 

formulează răspunsuri variate și originale.) 

Conversaţia  Frontală 

Individuală 

Aprecierea verbală 

 

Captarea atenției 

5 min. 

 

O1-DP 

 

 

 

 

 

 

 

O1-CLR 

   Se va prezenta copiilor un scurt filmuleț în care 

Elefantul Eli spune la ce este talentat (el poate să facă 

baloane de săpun cu ajutorul trompei). 

După ce urmăresc filmulețul, elevilor li se cere să 

privească o imagine cu animalele de la circ (anexa 1). 

Ei trebuie să privească imaginea și să răspundă la 

întrebări, identificând talentele animalelor din 

imagine :  

• Ce talent demonstrează Eli în imagine ? 

• Dar ursul ? 

• La ce pare a fi talentat măgărușul ? 

• Ce talent pare să aibă hipopotamul ? Dar cele 

două maimuțe ? 

Expunerea 

 

 

 

 

Conversația 

 

Filmuleț 

educativ-

soft 

educațional 

Edu 

 

Imagine cu 

animalele 

de la circ  

Frontală  

 

 

 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

  Anunțarea temei și 

a obiectivelor 

operaționale 

1 min. 

 

 

 Pornind de la talentele animalelor identificate anterior, 

li se comunică elevilor faptul că astăzi vom vorbi 

despre talentele și calitățile lor și vom desfășura câteva 

activități și jocuri prin intermediul cărora vom avea 

Conversația 

 

 

Explicația 

 

 

 

 

Frontală Observarea 

comportamentului 

elevilor 
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ocazia să aflăm mai multe unii despre calitățile și 

talentele celorlalți, toate acestea în cadrul unui 

„Spectacol de talente”. 

  

Dirijarea invăţării 

20 min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O1-MM 

O2-DP 

O1-CLR 

 

 

 

 

 

 

O2-CLR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O3-DP 

 

 

Prima activitate din cadrul „Spectacolului de talente” 

este jocul:  

„Ghicește ce talent am!” (variantă a jocului Mima). 

Regulile jocului sunt următoarele: un copil va mima 

sau va reprezenta printr-o manieră la alegere o acțiune 

care să-i facă pe ceilalați să ghicească ce talent sau ce 

abilitate deosebită are, fără a verbaliza. 

Exemplu: Un copil poate mima că pictează și un alt 

copil, care dorește să răspundă și ridică mâna virtuală, 

spune: „X este talentat la pictură.” 

Le comunic elevilor că „Spectacolul de talente continuă 

cu proba: „Două adevăruri și o minciună”. Fiecare 

copil ales va trebui să formuleze trei propoziții despre 

el și talentele sale, dintre care două să fie adevărate și 

una falsă. Ceilalți copii trebuie să ghicească care este 

propoziția falsă, astfel identificând talentele și calitățile 

colegului lor.  

Se prezintă un model: Sunt talentată la decorat 

prajiturii./Pot să stau în mâini./Mă pricep la reparat 

lucruri. 

Următoarea probă a „Spectacolului de talente” este: 

„Roata calităților”.  

Le explic copiilor poate unii oameni sau unii copii nu 

au talente foarte mari sau încă nu și le-au descoperit, 

însă, cu siguranță, fiecare om are calități, pe care noi le 

vom identifica în următorul joc. 

Acest joc se desfășoară pe site-ul Wordwall.  (Anexa 2) 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individuală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică a 

activității și 

comportamentului 

elevilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprecieri verbale 
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Pe triunghiurile colorate care formează roata sunt scrise 

numele tuturor copiilor din clasă. Regulile sunt 

următoarele: eu învârt roata care se va opri în dreptul 

numelui unui copil. Acel copil trebuie să spună o 

calitate a lui (exemplu: Sunt harnic.). Apoi, învârt roata 

din nou și copilul care a spus o calitate a lui trebuie să 

spună și o calitate a copilului în dreptul cărui nume s-a 

oprit roata de această dată. Jocul continuă până când cel 

puțin 6-7 copii au ocazia de a vorbi despre propriile 

calități și calitățile celorlalți. Pentru a anima jocul și a 

menține o atmosferă de joc, încurajez copilul ales să 

spună: „Învârte roata” 

 

Explicația 

Demonstrația 

Jocul  

 

 

 

 

 

 

 

https://wor

dwall.net/ro

/resource/6

458793/roa

ta-

calit%c4%

83%c8%9b

ilor  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asigurarea retenției 

și a transferului 

 5 min. 

 

O1-CLR  Pentru a mă asigura că informațiile dobândite se vor 

menține pentru o perioadă îndelungată, voi ruga câțiva 

elevi să spună ce talente sau calități ale colegilor lor i-au 

impresionat. 

 

Conversația  

 

 

 

Frontală 

Individual 

 

Aprecieri verable 

 

Activități recreative 

10 min. 

O2-MM 

 

01-

AVAP 

  Elevii vor asculta cântecul „Un elefant avea talent”. 

Apoi, le spun elevilor că pentru a se relaxa, le propun 

să coloreze elefantul pe care îl au pe birou, într-un mod 

cât mai creativ. 

Explicația 

 

Exercițiul 

Cântec-Soft 

Educațional 

Edu 

Elefant de 

colorat 

Frontală 

Individual 

Observarea 

comportamentului 

elevilor 

 

Încheierea activităţii 

1 min. 

  Se fac aprecieri asupra modului de comportare al 

elevilor pe parcursul lecției și asupra talentelor și 

calităților de care au dat dovadă. 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

Frontală 

Individual 

 

 

Aprecieri verbale 

https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
https://wordwall.net/ro/resource/6458793/roata-calit%c4%83%c8%9bilor
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PROIECT NATIONAL SNAC „O FAPTA BUNA IN FIECARE ZI” IN PARTENERIAT CU 

CRUCEA ROSIE 

 

Coordonator:prof.înv.preșcolar Fera Valentina 

Scoala Gimnazială Găneasa,jud.Ilfov 

 

Motto:  „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!” (Menander)    

Argument:   

Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esenţiale ale cetăţeniei active şi democraţiei, care 

concretizează valori precum solidaritatea şi nediscriminarea şi care contribuie prin aceasta la 

dezvoltarea armonioasă a societăţii. Activităţile de voluntariat constituie o experienţă bogată de 

învăţare, facilitează dezvoltarea de capacităţi şi competenţe sociale şi contribuie la dezvoltarea 

sentimentului de solidaritate. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru comunităţi şi 

societate în întregul ei şi reprezintă un mod de a aborda nevoile şi provocările umane, sociale, 

intergeneraţionale şi de mediu. 

Scopul: promovarea participării civice şi a angajamentului interpersonal într-un context comunitar. 

Obiectivele actiunii de voluntariat: 

• implicarea elevilor în activităţi de asistare socială a persoanelor aflate în dificultate, 

respectiv copii cu probleme specifice; 

• dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a 

comunica eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii); 

• intensificarea legăturilor cu comunitatea locală si regionala; 

• încurajarea şi sprijinirea schimburilor de experienţă şi de bune practici; 

• implicarea elevilor cu cerinţe educative speciale în activităţi de voluntariat în scopul 

integrării lor în învăţământul de masă. 

Beneficiari: 

• elevii Scolii Nr. 1 cu o situatie materiala mai dificila; 

• copiii din Scoala Speciala Ilfov. 

Actiunea 1: 

Prima dintre activitatile de voluntariat are loc la domiciliile copiilor cu situatie materiala precara din 

scoala noastra. O grupa de voluntari, membri in Consiliul Elevilor insotiti de un  voluntar vor merge 

acasa la elevii ale caror familii intampina dificultati financiare. Li se ofera dulciuri si jucarii, atat 

copiilor din scoala cat si fratilor acestora. 

Actiunea 2: 

Activitatea se desfăşoara la Scoala Speciala din jud.Ilfov. Elevii voluntari, împreună cu cadre 

didactice din şcoală, ofera copiilor cu nevoi speciale, (alimente şi jucării, obţinute din donaţiile 

elevilor şi profesorilor) si organizeaza impreuna cu aceştia un mic concert cu colinde de Craciun. 

 Modalităţi de monitorizare: 

– album cu fotografii de la toate activităţile; 
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– portofoliu cuprinzând: activitatea, protocoale de colaborare; 

– chestionare de feed-back pentru fiecare copil voluntar. 

Diseminarea se realizeaza atât pe parcursul derulării activitatii, cât şi la sfârşitul acesteia. 

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării actiunilor de voluntariat: 

-dezvoltarea deprinderilor de lucru în grup, colaborare şi întrajutorare; 

-creşterea coeziunii grupului prin: participarea elevilor la activităţi, implicarea lor în  rezolvarea 

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse (în pregătirea şi derularea activităţilor, în 

realizarea portofoliului, a albumului de fotografii); 

-optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin: exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de 

sineprin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului, dar şi prin receptivitatea lor la 

implicarea în alte activităţi din şcoală; 

-facilitarea orientării şcolare prin oferirea de alternative în continuarea studiilor. 

Pe parcursul derulării activităţilor de voluntariat atât elevii, cât şi cadrele didactice s-au familiarizat cu 

noţiunile de bază ale voluntariatului, dintre care amintim: definiţii ale activităţii de voluntar (definiţia 

cuprinsă în Legea Voluntariatului; definiţia Pro Vobis; definiţia adoptată de Consiliul Naţional al 

Voluntariatului etc.); drepturile şi responsabilităţile voluntarilor; scopul voluntariatului etc. 

În vederea integrării elevilor cu cerinţe educative speciale (CES) în învăţământul de masă am implicat 

câţiva dintre aceştia, diagnosticaţi cu diferite sindroame, în activităţile de voluntariat privind 

sprijinirea persoanelor aflate în dificultate. 

Activităţile de voluntariat ne-au determinat să apreciem justeţea afirmaţiei lui Mahatma Ghandi, 

înţelegând că voluntariatul este important, „pentru că dacă vrem să trăim într-o lume mai bună, trebuie 

să contribuim la crearea ei”; pentru că putem da ceva în schimb către societate, îi putem ajuta pe cei 

mai puţin norocoşi şi putem lupta pentru o cauză umanitară, pentru că noi, oamenii, avem puterea de a 

schimba lumea. Voluntariatul poate trezi în oameni cele mai frumoase sentimente, cele mai nobile 

aspiraţii, dacă fiecare voluntar, cercetându-se pe sine, înţelege să-şi asume şi responsabilităţile 

activităţii de voluntar: a fi loial, a fi convins de ceea ce simte, a fi dispus să înveţe, a fi de încredere, a-

şi ţine promisiunea, a fi capabil să lucreze în echipă etc.  

Am învăţat că: gestul mărunt contează; organizarea de activităţi socio-culturale poate aduce o rază de 

lumină în viaţa celor asistaţi social; putem îmbunătăţi starea emoţională şi socială a persoanelor aflate 

în dificultate; voluntariatul poate fi o soluţie pentru prevenirea abandonului şcolar şi pentru integrarea 

copiilor cu CES în învăţământul de masă; toate acestea pentru că voluntariatul însufleţeşte cele mai 

nobile aspiraţii ale omenirii - pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia/nediscriminarea 

pentru toate persoanele. 
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PROIECT DE LECŢIE ON-LINE 

                                               profesor învățământ primar Craioveanu  Mădălina 

                                                               Școala Gimnazială “Ion Băncilă” Brăila  

CLASA: a II-a  

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Toamna ,doamnă ruginie 

SUBIECTUL LECȚIEI: Textul literar  “Ciuboţelele ogarului”(2 ore) 

TIPUL LECȚIEI:   transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrata 

DISCIPLINE INTEGRATE: Muzică și mișcare,Arte  vizuale  

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE : 

1.1. Identificarea unor informații variate dintr-un text audiat; 

3.1. Citirea unor mesaje scrise întâlnite în mediul cunoscut; 

3.2. Identificarea mesajului unui text în care se relatează întâmplări, fenomene din universul cunoscut; 

COMPETENȚE INTEGRATE : 

Muzică și mișcare  - 1.4. Receptarea cântecelor cu un ambitus cuprins între Do1-DO2, alcătuite din 

formule ritmico-melodice simple și repetate; 

Arte vizuale si abilitati practice-2.6. Realizarea de machete, colaje, desene, pentru a ilustra o scenă 

dintr-o poveste 

SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea cu elementele unui text literar prin lectura corectă și conștientă a 

textului dat 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE : 

O1 – să descopere mesajul transmis de materialul muzical (video) urmărit; 

O2 – să citească  corect, fluent și conștient textul; 

O3 – să identifice elementele specifice textului literar (titlu, autor, personaje, alineate, elemente reale, 

elemente imaginare); 

O4 – să formuleze întrebări pe baza textului citit; 

O5 – să ordoneze  propoziții după  logica desfășurării  evenimentelor redate prin imagini; 

O6 – să argumenteze ideile formulate cu privire la faptele personajelor din textul citit; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: inductiv - deductivă 

• METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE:  lectura  explicativă,  jocul didactic, conversația 

euristică, explicația, explozia stelară 
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• MIJLOACE  DIDACTICE:  computer, prezentare ppt, manual digital, platforma  

Kinderpedia cu aplicația ZOOM,  aplicația , aplicația Wordwall ,aplicatia 

Wordart.com,aplicatia Liveworksheets. 

• FORMA DE ORGANIZARE : frontal(activitate sincron), individual(activitate asincron) 

• RESURSE TEMPORALE : 45 minute 

• BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE: 

-Bărbulescu Gabriela, Beșliu Daniela – Metodica predării limbii și literaturii române în 

învățământul primar, Editura Corint, București, 2009 

-Mihăilescu Cleopatra, Pițilă Tudora - Comunicare în limba română, Manual pentru clasa a 

II-a, Editura Didactică și Pedagogică, București, 2018 

-Programele școlare pentru clasa a II-a aprobate prin Ordin al Ministrului Nr. 

3418/18.03.2013 

            https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-                  

            a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=25 

https://wordart.com/create 

https://wordwall.net/resource/5326246/ciubo%c8%9belele-ogarului 

https://www.liveworksheets.com/ov989058pe 

            https://wordwall.net/resource/3965252/explozia-stelar%c4%83 

https://www.youtube.com/watch?v=JaGAMSSiY0w 

https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU 

1.MOMENT ORGANIZATORIC 

Întâlnirea are loc pe platforma Kinderpedia,prin intermediul Zoom,la ora stabilită în orar.  

2CAPTAREA ATENȚIEI 

Se partajează ecranul se salută și se prezintă copiilor următoarea imagine realizata in aplicatia 

Wordart (Anexa 1).https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU                                                                   

Le propun elevilor să se gândească cine este dușmanul iepurașului în cântecelul ascultat. Astfel se 

identifică faptul că printre dușmanii iepurașului se află câinele, în special câinele de vânătoare, adică 

ogarul. 

3.ANUNȚAREA TEMEI ȘI A OBIECTIVELOR 

Pentru a afla motivul dușmăniei dintre iepure și ogar vă propun să citim textul literar „Ciuboțelele 

ogarului” scris de Călin Gruia. 

 

4. DIRIJAREA ÎNVĂȚĂRII 

Pentru început prezint câteva informații despre autor si portretul acestuia,prin intermediul manualului 

digital. 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-

a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=25 

Apoi citesc lecția model. 

Adresez elevilor întrebări despre textul audiat: 

Care este titlul textului? 

Cine este autorul textului? 

Despre cine este vorba în text? 

Care sunt personajele principale? 

(Precizez că cele două cuvinte Ogar și Iepure sunt scrise cu litere mari pentru că în acest text reprezintă 

numele personajelor.) 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=25
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%0d%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/#p=25
https://wordart.com/create
https://wordwall.net/resource/5326246/ciubo%c8%9belele-ogarului
https://www.liveworksheets.com/ov989058pe
https://wordwall.net/resource/3965252/explozia-stelar%c4%83
https://www.youtube.com/watch?v=JaGAMSSiY0w
https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU
https://www.youtube.com/watch?v=JiQR5jsUKMU
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20II-a/Comunicare%20in%20limba%20romana/EDP/
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De ce credeți că e supărat Ogarul pe Iepure? 

Citim apoi cuvintele necunoscute ,explicate la vocabular si cer elevilor sa alcatuiasca propoziţii cu 

ele.(cuvintele noi se regăsesc şi în desenul de început ,creat pentru captarea atenţiei). 

galbeni= bani de aur 

zgribulit = înfrigurat  

șubă = haină căptușită cu blană, cojoc 

ciuboțele = cizmulițe, ghetuțe 

iarmaroc = târg, piață 

Se alcătuiesc enunțuri noi cu aceste cuvinte.  

Solicit elevilor să citească individual textul în gând , apoi de 2-3 ori cu voce tare. 

Împreună desprindem din text informații privind întâmplările reale și întâmplările imaginare.Aceste 

aspect vor fi notate pe tabla virtuală a aplicaţiei Zoom. 

Întâmplări adevărate: 

• În anotimpul toamna este frig, bate vântul, plouă des; 

• Animalelor, ca și oamenilor,  le este frig; 

• De la iarmaroc se pot cumpăra haine; 

• La han se poate servi masa și se poate dormi; 

• Pentru mâncare și cazare la han se plătește. 

Întâmplări imaginare: 

• Animalele  poartă încălțări și haine; 

• Animalele  vorbesc; 

• Ele  merg la han să mănânce și să doarmă; 

• Iepurele are bani. 

Astfel, se stabilește că:  

Textul care prezintă pe lângă întâmplări reale și întâmplări imaginare este un text literar. 

Fiecare idee este dezvoltată într-un fragment care începe cu alineat. 

Se poate spune că „Ciuboțelele ogarului” este un text literar care are 4 fragmente. 

5.ASIGURAREA  FEED-BACK-ULUI 

Pentru înțelegerea textului literar propun elevilor următoarele sarcini: 

1 – Joc didactic 

https://wordwall.net/resource/5326246/ciubo%c8%9belele-ogarului 

2 – Formulează întrebări în legătură cu conținutul textului “Ciuboțelele Ogarului”. 

Fiecare întrebare trebuie să înceapă cu unul din cuvintele: Cine? Ce? De ce? Unde? Când? 

Găsiți un model de întrebări accesând jocul Explozia stelară de la următorul link: 

https://wordwall.net/resource/3965252  

3- Cine este vinovat de cele întâmplate? Argumentează! 

În final ,voi introduce filmul Ciubotelele ogarului , 

https://www.youtube.com/watch?v=JaGAMSSiY0w 

apoi le voi spune și părerea mea legată de faptele celor două personaje: 

-Iepurele nu trebuia să se împrietenească și să-l însoțească pe Ogar, deoarece era un străin pentru 

el,iar la şcoală am învăţat că nu e bine  să vorbim şi să ne însoţim cu străinii. 

-Ogarul nu trebuia să meargă la han dacă știa că nu are bani. Nu trebuia să profite de 

Iepure.Fiecare trebuie să se bazeze pe banii lui 

6.OBŢINEREA   PERFORMANŢEI 

Activitate asincron 

Propun elevilor ca activitate independentă următoarele sarcini: 

-Scrie pe caiet alte întrebări legate de conținutul textului decât cele prezentate de mine. 

-Notează caracteristicile textului literar! 

https://wordwall.net/resource/5326246/ciubo%c8%9belele-ogarului
https://wordwall.net/resource/3965252
https://www.youtube.com/watch?v=JaGAMSSiY0w
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7.ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII 

Fac aprecieri cu privire la desfăşurarea activităţii şi transmit tema pentru ora următoare. 

https://www.liveworksheets.com/ov989058pe 
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PROIECT DIDACTIC 

Pavel Elena Narcisa 

Liceul de Arte “Victor Brauner” Piatra Neamț 

 

DATA:   4. XII.2019 

INSTITUŢIA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: Liceul de Arte “Victor Brauner”- Piatra Neamţ 

PROFESOR: Narcisa Elena Pavel 

ELEV: Barcan Evelina Maria    

CLASA : aXI-a 

ARIA CURICULARĂ: Arte -Muzică  

DISCIPLINA: Arta vocala interpretativa / Canto clasic 

PROFESOR: Narcisa Elena Pavel 

DURATA OREI: 50 minute 

UNITATEA DE ÎNVĂŢARE:  Aplicarea tehnicii vocale în repertoriul  elevului 

TITLUL LECŢIEI:     Stăpânirea corectă a elementelor de tehnică vocală şi aplicarea lor în 

repertoriul propus în studiu; 

♫ Lied  “ Cântec ţigănesc“ - Ede Terényi 

TIPUL LECŢIEI: Evaluare 

COMPETENŢE GENERALE 

♪  Corelarea elementelor de limbaj muzical cu tehnica vocală; 

♪  Formarea şi dezvoltarea capacităţii tehnice şi interpretative vocale; 

COMPETENŢE SPECIFICE  

♪  Respectarea tehnicii vocale primare, controlând aparatul fonator în vocalize; 

♪  Utilizarea respirației și inspirării corecte în exersarea tehnicii vocale; 

♪  Valorificarea propriului potenţialul afectiv si estetic; 

♪  Rezolvarea problemelor tehnice cu ajutorul interpretări;                                               

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

♪  OC1. Să aplice elementele de frazare specifice partiturii; 

♪  OC2.  Să aplice plasarea sunetului în punctul unic de emisie (punctul lui Mauran); 

♪  OC3.  Consolidarea noţiunilor de tehnică şi stil, în cele două  lucrări; 

♪  OC4.  Să intoneze respectând problemele de frazare, articulare, legatto, omogenizarea 

registrelor, cupolarea vălului palatin și  cufundarea diafragmei. 

METODE DE PREDARE SI PROCEDEE FOLOSITE: 

 ♪  Metoda practica și explicativă referitoare la tehnica vocală și  emisia vocală; 

 ♪  Indicații teoretice și practice adaptate la problemele repertoriului; 

 ♪  Conversația, Explicația, Demonstrația, Exercițiul,  Metoda euristică; 
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MIJLOACE DIDACTICE:  

♪  Pian, partituri, planșe, DVD player si DVD-uri, CD player si CD-uri, video si casete video, 

casetofon și casete audio, TV, etc. 

BIBLIOGRAFIE:  Adriana Severin- “Medodica predării cântului”, Nanda Mari – “Canto e voce” ( 

Difetti causati da un errato studio del canto ); Gabriela Cegolea –“ Ghid practic pentru cântat și 

vorbit”; St. Garbea, Marcela Pitis – “Patologie vocală”; Silvia Voinea – “Incursiune în istoria artei 

cântului și a esteticii vocale” ( Canto – istorie, tehnica, expresie. Privire asupra metodelor de arta a 

cantului ); Luminita Costantinescu – “Vă place opera ?” 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI  

Nr. 

crt. 

Eveniment 

didactic 

Obiective 

operaţionale 

Activitatea 

de învăţare 

Activitatea 

elevului 

Metode 

didactice 

Organizarea 

activităţii 

Durata 

 

Evaluare 

1. PREZENTARE 

Moment 

organizatoric 

Afective 

OA1,OA2 

◘ Pregătirea materialului didactic și 

un dialog succint despre starea 

propice orei; 

 

Primul contact cu 

profesorul. 

 

Conversatie 

 

Individual 

 

2 

minute 

 

 

 

 

2. 

 

PREZENTARE 

 

Captarea atenţiei 

elevului şi 

enunţarea 

obiectivelor 

 

 

 

Cognitive 

OC1,OC2, 

OC3 

◘ Recapitulare mai întâi teoretică şi 

apoi practică a respiraţiei cu cele 

trei etape (inspiraţie, retenţie, 

expiraţie)  

◘ Se explică rolul exerciţiilor de 

respiraţie şi importanţa acestora în 

susţinerea repertoriului ales; 

◘ Se insistă pe momentul al doilea 

din efectuarea respiraţiei şi anume 

retenţia, care ajută la plasarea 

sunetului într-un punct firesc de 

srijin.  

  

 Este atent şi asimilează 

raţional informaţiile; 

 

 

 

 

Realizeaza exercitii de 

respiratie urmand cei trei 

pasi, inspiratie, retentie, 

expiratie; 

 

 

 

 

 

Conversaţie 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

3 

minute 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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3. 

 

 

 

APLICARE 

 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

însuşite anterior 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Psihomotrice 

OM1,OM2 

◘ Profesorul propune folosirea 

vocalizării mute(cu gura închisă).  

ca prima vocaliza. Aceasta se va 

face cu buzele alipite, făra unirea 

arcadelor dentare, atacul sunetului 

făcându-se moale dar ferm. Scopul 

acestei vocalize este de  adaptare a 

elevei la atacul sunetului; 

◘ Profesorul explică şi 

demonstrează procesul de rezonanţă 

şi emisie vocală prin vocalize de 

terţă, cvartă, cvintă, arpegiu mic, 

direcţionate spre rezonatorii 

superiori, amintind tot timpul de 

susţinerea sunetului cu diafragma 

cât şi cu coastele, şi de libertatea 

mandibulei; 

◘ Propunerea de a efectua o ultimă 

vocaliză pe arpegiu, scopul fiind 

fixarea  tonalitatii din care face 

parte liedul, propus în studiu;  

,  

 

 

 

 

Repeta conştient şi 

voluntar vocalizele, 

sintetizând raţional şi 

afectiv toate ideile emise 

de profesor. 

 

 

Este atent şi asimilează 

raţional informaţiile; 

 

 

Execută ce propune 

profesorul; 

 

Este atent să nu încordeze 

mandibula şi să cânte 

corect intonaţional 

vocalizele propuse; 

 

 

 

 

 

 

Dialog  

 

  

 

 

 

 

Exerciţiu 

 

 

 

 

 

Demonstraţie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minute 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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 Explicaţie 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

APLICARE 

 

 

 

 

 

Prezentarea 

conţinutului, 

 a sarcinilor de 

învăţare şi 

executare; 

 

 

 

 

 

 

Cognitive 

OC1,OC2, 

OC3,OC4 

◘ Imediat dupa vocalize profesorul 

propune în studiu liedul   

“Cântec ţigănesc “ Ede Terenyi; 

◘ Profesorul dialoghează cu elevul 

cerându-i acesteia o traducere a 

textului şi date referitoare la 

personajele din lied ; 

◘ Dupa acest dialog profesorul 

propune studiul pe  fraze muzicale 

chiar măsuri, corectând fiecare 

sunet, acest lucru  va oferi elevului 

o siguranta tehnică şi interpretativă;  

◘ Profesorul va sublinia şi va 

insistat pe  pasajele secundare şi 

cele principale, punctele 

  

Are rol de receptor prin 

aplicarea acelorasi 

notiuni la nivel practic si 

mental. 

 

 

 

Eleva raspunde la 

intrebari uitandu-se si un 

portofoliul personal 

conceput tocmai pentru o 

cunoastere amanuntita a 

operei si personajului  

 

 

 

 

 

 

Expunere 

 

 

 

 

 

 

Dialog 

 

 

Exercițiu 

 

 

 

 

 

 

 

 

Individual 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 

minute 

Aprecierile 

fata de 

nivelul 

elevei se vor 

face spre 

incurajarea 

acesteia, 

spunandu- I 

mai intai 

lucrurile 

bune și apoi 

lucrurile 

mai puțin 

bune, 

bilantul orei 

făcându-se 
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culminante, care vor necesita multă 

atenţie vocală ; 

 

 de ambele 

părți. 

 

 

5.  

 

APLICARE 

 

 

Obținerea 

performanţei 

 

 

 

Psihomotrice 

OM1,OM2 

◘ Aplicarea noţiunilor de tehnică 

vocală şi conştientizarea acestora în 

repertoriul lucrat ; 

◘ Profesorul încurejează expunerea 

propriilor sentimente ale elevului 

atribuind câte o semnificaţie 

personală, care va creşte personajul 

propus în aria aleasă ca studiu, cât 

şi interpretarea liedului; 

◘ Expunerea printr-o manieră 

personală proprie unui artist,  a 

mesajului transmis de personajul 

operei în fragmentul muzical 

propus, cât şi redarea fidela a 

stilului şi perioadei în care a scris 

compozitorul; 

 

 

Elevul trebuie sa dea 

inteles cat si o 

semnificatie textului 

muzical si personajului 

interpretat;  

 

 

 

Exerciţiu 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 

minute 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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6. 

 

RECAPITULA

RE 

 

Evaluarea 

 ◘ Profesorul apreciază critic 

aspectele pozitive şi negative ale 

interpretării lucrarilor propuse în 

studiu. Se stabilesc obiective pe 

termen scurt şi mediu. 

Elevul constientizează 

stadiul în care se află 

interpretarea lucrării şi îşi 

însuşeşte obiectivele 

Explicaţii 

Conversaţie 

 

Individual 4 

minute 

Observarea 

sistematică 

 

 

 

7. 

RECAPITULA

RE 

Asigurarea 

feedback-ului 

 ◘ Profesorul recapitulează datele 

noi şi aminteşte problemele de 

soluţionat prin studiu individual. 

Eleva îşi însuşeşte şi 

execută prin studiu 

individual problemele de 

tehnică  

 

Explicaţii 

Conversaţie 

 

Individual 

 

3 

minute 

 

 

Descriptori de performanță 

 

NOTA 5 NOTA 7 NOTA 10 

Realizează respirația costo-diafragmatică 

uneori, presiunea subglotică este realizată 

parțial, pronunția și articularea este 

satisfăcătoare 

Realizează respirația costo-diafragmatică 

uneori, plasează sunetul optim, dozează 

coloana de aer, articulează și pronunță corect 

Realizează respirația costo-

diafragmatică la fiecare început de 

discurs sonor, plasează sunetul optim 

prin crearea presiunii subglotice, 

dozează coloana de aer, articulează 

sunetele, pronunță corect. 

Intonează aria respectând în procent de 50-

60% indicațiile partiturii 

Intonează aria respectând în procent de 70-

80% indicațiile partiturii 

Intonează aria respectând indicațiile 

partiturii 
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Realizează tehnica vocală corectă a 

partiturii. 

Realizează tehnica vocală corectă a partiturii 

din punct de vedere ritmico-melodic și 

textual. 

Realizează tehnica vocală conformă 

partiturii, aducând și nota personală, 

respectând rigorile interpretative ale 

perioadei clasice. 

 

Matricea de evaluare 

 

Competențe specifice Instrumente de evaluare 

Probă orală Probă practică Observare sistematică 

C.S1  X X 

C.S2  X X 

C.S3 X X X 

C.S4  X X 

C.S5 X X X 
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„FAPTE BUNE” 

Prof. Copolovici Dina 

Prof. Eftinca Sintescu Mărioara 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 4 Lugoj, Timiș 

 

PROIECT DIDACTIC PENTRU ACTIVITATE INTEGRATĂ 

NIVELUL/GRUPA: II, Grupa Mare „B” 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: CU CE ȘI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMȚIM? 

TEMA SĂPTĂMÂNII: „Sunt și eu de ajutor!” 

TEMA ACTIVITĂŢII: „Fapte bune”  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE:  

- ADP: Întâlnirea de dimineață: „Cum pot să ajut?” 

- ALA: Bibliotecă: „Fapte bune” citire de imagini 

            Știință: „Cum ajung la casa tuturor bunicilor?” labirint  

- ALA -  „Cursa voluntarilor” – joc de mișcare 

- ADE: D. Ș. Joc didactic: ,,Fapte bune”  

             D.O.S. Activitate practică (confecționare): „Surprize pentru toți bunicii” 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

• Motricitate grosieră și motricitate fină în contexte de viaţă familiare; 

• Conduită senzorio-motorie, pentru orientarea mișcării; 

• Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități); 

• Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute; 

• Autocontrol și expresivitate emoțională; 

• Activare și manifestare a potențialului creativ; 

COMPORTAMENTE VIZATE: 

• Își coordonează mușchii în desfășurarea unor activități diversificate, specifice vârstei; 

• Utilizează mâinile și degetele pentru realizarea de activităţi variate; 

• Realizează sarcinile de lucru cu consecvență;  

• Integrează ajutorul primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmplină dificultăți; 

• Recunoaște și numește emoții simple (teamă, bucurie, tristețe); 

• Demonstrează cunoașterea poziției omului în univers, ca parte a lumii vii și ca ființă socială. 

• Dezvoltarea capacității de a aprecia situații concrete din punct de vedere moral și civic. 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- să găsească și să coloreze drumul corect;  

- să verbalizeze ceea ce observă pe planșe; 

- să participe cu interes la joc respectând regulile jocului; 

- să verbalizeze acțiunile care sunt ilustrate pe jetoane; 

- să înțeleagă sensul și semnificația faptei bune ilustrată; 

- să extragă sensul și semnificația valori morale din acțiunea ilustrată pe jeton; 

- să respecte regulile jocului; 

- să conștientizeze situațiile când poate fi de ajutor; 

- să realizeze importanța faptelor bune; 

- să întindă pasta de lipit pe anumite suprafețe; 

- să asambleze „surpriza” (o cutie) pentru a putea fi oferită cadou; 

- să respecte etapele de lucru; 

SARCINA DIDACTICĂ: să raspundă corect la întrebările adresate, descriind imaginea ilustrată pe 

jeton. Să aprecieze comportamentul în diferite situații, diferențiindu-l pe cel corect de cel incorect.  
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REGULI DE JOC: Un copil va alege un jeton, după care copilul descrie acțiunea ilustrată. 

Răspunsurile corecte vor fi aplaudate..  

ELEMENTE DE JOC: surpriza, aplauzele, recompensele. 

STRATEGII DIDACTICE: 

METODE ŞI PROCEDEE: conversația, problematizarea, explicația, demonstraţia, exerciţiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: fișe, carioci, creioane colorate, planșe cu imagini ilustrând fapte bune, 

jetoane, cutii de pantofi, diverse obiecte care pot fi oferite cadou, lipici. 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, pe grupe; 

DURATA: o zi 

BIBLIOGRAFIE:  

✓ Curriculum pentru educaţia timpurie, 2019; 

✓ Suport pentru explicarea și înțelegerea unor concepte și instrumente cu care operează curriculumul 

pentru educație timpurie, 2019; 

✓ Repere fundamentale în învățarea și dezvoltarea timpurie a copilului de la naștere la 7 ani; 

SCENARIUL ACTIVITĂȚII 

Copiii și doamna educatoare se salută cu salutul lor special, se face prezența, aceştia răspunzând 

cu „prezent/ă” apoi sunt invitaţi să privească afară şi să descrie vremea din punct de vedere meteorologic 

şi să completeze calendarul naturii. Li se cere copiilor să identifice ziua din săptămână în care se găsesc. 

Doamna educatoare le prezintă copiilor tema zilei: „Fapte bune”. Astăzi ne vom juca un joc 

„Fapte bune” și vom realiza „Surprize pentru toți bunicii”. Înainte de a începe jocul, va trebui să citim 

imagini despre ce înseamnă „Fapte bune” și să găsiți „Drumul spre casa tuturor bunicilor”(labirint). 

Haideți să facem puțină mișcare!: 

 „Ca să fim copii voinici/ Facem sport încă de mici:/ Alergăm ca iepuraşii/ Şi zburăm ca 

fluturaşii./ Facem tumbe fel de fel/ Ca şi Ursul Martinel./ Sărim cum ne e pe plac/ Ca broscuţele pe 

lac./ Însă cel mai bine-i că/ Facem şi gimnastică:/ Unu, doi, unu, doi/ Faceţi toţi la fel ca noi.” 

După momentul de mișcare, fiecare copil se va așeza la „locul lui” și va aștepta indicațiile 

educatoarei. Doamna educatoare explică copiilor ce au de lucrat: (ALA 1) 

1. Bibliotecă: „Citim imagini despre ceea ce înseamnă să facem fapte bune.” 

2. Știință: „Va trebui să găsiți drumul spre casa tuturor bunicilor și să îl colorați.” 

Înainte de a începe lucrul, se vor efectua următoarele exerciţii de încălzire a mușchilor mici ai 

mâinii: „Cântăm la pian!”, „Închidem şi deschidem pumnii!”, „Răsucim pumnii!”, „Plouă!”, „Bate 

vântul!” şi „A ieşit soarele!”. Se dă semnalul de începere a lucrului. Se dau indicaţii individuale şi 

colective, dacă și unde este cazul. 

Activitatea se termină printr-o tranziţie: 

,,Unu, doi, unu, doi/ Faceți toți la fel ca noi./ Spre baie să pornim,/ Curați noi vrem să fim.”  

După ce se spală pe mâini, copiii se reîntorc și se așează pe scaune. Doamna educatoare le 

reamintește numele jocului „Fapte bune” (A. D. E. - D. Ș. - Joc didactic) 

Explicarea jocului: Pe rând, câte un copil va extrage un jeton, descrie acțiunea ilustrată, 

apreciază comportamentul în diferite situații, evidențiind aspectul pozitiv al faptei. 

Jocul de probă: Pentru a mă asigura de felul în care au fost înțelese regulile jocului, desfășor 

un joc de probă. 

Desfășurarea propriu-zisă a jocului: Se execută jocul propriu-zis de către copii. Se urmărește 

respectarea regulilor jocului. Se antrenează toți copiii în desfășurarea jocului, iar fiecare răspuns corec 

se răsplătește cu aplauze. Se conduc copii în mod discret să facă unele deducții care să le ușureze 

răspunsurile. 

Complicarea jocului: Doi, trei copii mimează acțiunea ilustrată pe jeton, iar colegii vor ghici 

fapta bună. 

Activitatea se termină printr-o tranziţie: 
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„Unu, doi, unu, doi,/ Faceţi toţi la fel ca noi/ Ordonaţi la mese stăm/ Veseli şi cuminţi lucrăm.” 

Doamna educatoare le propune copiilor să realizeze un cadou „Surprize pentru toți bunicii”. 

(A. D. E.  – D.O. S. – Activitate Practică)   

Copiii sunt provocați să identifice materialele de pe măsuțe. Doamna educatoare prezintă 

lucrarea model şi explică și demonstrează modul de lucru.   

Se indică criteriile de reuşită a lucrării: realizarea colajului şi acurateţea lucrării. 

Se vor efectua exerciţii de încălzire a mușchilor mici ai mâinilor. 

„Mâinile sus, mâinile jos,/ Batem palmele frumos./ Mișcăm degețelele,/ Învârtim moriștile./ 

Mâinile sus, mâinile jos,/ Batem palmele frumos.” 

Se dă semnalul de începere a lucrului. Doamna educatoare dă indicaţii individuale şi colective, 

dacă este cazul. 

Fiecare copil, după ce a finalizat lucrarea, o arată doamnei educatoare și colegilor. 

Pentru că toți copiii au reușit să îndeplinească sarcinile zilei, ne vom juca împreună jocul 

,,Cursa voluntarilor” – Joc de mișcare (ALA 2) 

Jocul se va desfășura astfel: copiii vor fi așezați pe două rânduri, deoarece se organizează o 

competiție între cele două grupe. Copiii fiecărei grupe trebuie să ocolească obstacolele, să sară din cerc 

în cerc, și să pășească pe o sfoară așezată pe podea. 

Doamna educatoare realizează aprecieri generale şi individuale cu privire la modul de 

participare al copiilor la activitate și va împărţii recompense copiilor. 
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PĂDUREA ARE NEVOIE DE NOI! 

Proiect ecologic  

 

Prof. înv. preşcolar Paşca Irina Maria 

G.P.P. „Dumbrava Minunată” Bistriţa 

 

 

 

 

    

 

Perioada de derulare: anul școlar 2020-2021 

Proiectul este cu participare directă şi online  

 

Argument: 

Am ales să derulăm acest program de educaţie ecologică a copiilor pentru a profita de 

amplasarea grădiniţei  în proximitatea Parcului Municipal. În condiţiile actuale, când activităţile outdoor 

reprezintă nu doar o tendinţă modernă în învăţământul preşcolar ci şi o necesitate, derularea acestui 

proiect va oferi atât preşcolarilor cât şi cadrelor didactice oportuniţăţi de desfăşurare a unor activităţi 

inedite, interesante, în alt mediu decât sala de grupă: în curte, parc sau chiar pădure. Astfel, copiii vor 

cunoaşte şi înţelege mai bine importanţa şi rolul cultural, ecologic, economic şi social al pădurii şi al 

mediului care ne înconjoară, dar şi interacţiunea om-mediu şi consecinţele ei. Aceste activități în aer 

liber oferă copiilor șansa descoperirii de noi cunoștințe prin activarea tuturor analizatorilor: vizual, 

auditiv,  kinestezic, olfactiv, gustativ. 

Proiectul oferă posibilitatea de a desfăşura activităţi de educaţie ecologică prin care să cultivăm 

interesul copiilor pentru un mediu durabil şi sustenabil. Totodată urmăreşte responsabilizarea copiilor 

pentru evitarea unor activităţi cu efecte negative asupra pădurii, a ecosistemelor ei şi a mediului în 

general, cum ar fi poluarea sau incendiile. 

 

SCOP:   

 

Formarea  conştiinţei și conduitei ecologice în rândul copiilor cu privire la protejarea şi 

conservarea  pădurii ca resursă naturală şi a ecosistemelor ei.                    

 

OBIECTIVE   GENERALE  ALE   PROIECTULUI: 

 Cunoaşterea unor specii de arbori şi a condiţiilor în care aceştia se dezvoltă. 

 Conştientizarea  importanţei şi rolului pe care îl are pădurea în viaţa noastră. 

 Formarea deprinderilor copiilor de a păstra mediul curat. 

 Stimularea creativității copiilor;  

 Dezvoltarea unor atitudini pozitive față de mediul înconjurător. 

                      

Beneficiari direcți: preşcolarii, cadrele didactice; 

 

Beneficiari indirecți: părinţii copiilor,  membrii comunității locale 

 

Resurse :  

- Umane: cadre didactice, preşcolari, părinţi 

- Materiale: -enciclopedii,cărți, materiale reciclabile, carioci, creioane colorate 

                       - material săditor 

                                -filme educative, documentare, videoproiector, smartphone, laptop 

- Financiare: resurse proprii  
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Calendarul activităţilor: 

- Noiembrie 2020:  „Prietenul meu din parc/pădure”-„adoptarea” unui copac, observarea lui, 

desenarea în fiecare anotimp pentru a consemna transformările prin care trece, vizitarea 

periodică,colectarea de frunze uscate, seminţe, presarea lor; căutarea unor informaţii despre 

arborele respectiv. 

 

- Decembrie 2020:   „Pădurea ne inspiră”-tablouri din frunze uscate- atelier de creaţie 

 

- Ianuarie 2021: „Căsuţe/hrănitoare pentru păsări”- construirea unor căsuţe pentru păsărele 

şi amplasarea lor în apropierea locuinţei sau la marginea pădurii, monitorizarea lor. 

 

- Februarie 2021: „Prietenul meu înaripat”- Observarea şi fotografierea unei păsări, 

identificarea ei cu ajutorul părinţilor, căutarea unor informaţii despre pasărea respectivă şi 

diseminarea rezultatelor pe grupul de whatsapp. 

 

- Martie 2021: „Ziua Mondială a Pădurilor” (21 martie)-vizionare filme despre ecosistemul 

forestier din Român  

 

- Aprilie 2021: „Micii grădinari”-Plantarea de arbori/arbuşti/flori în curtea grădiniţei sau în 

curtea/grădina proprie  

 

 

- Mai 2021: „Micii ecologiştii”-Ziua europeană a parcurilor (25 mai)-crearea de 

mesaje/sloganuri pentru ocrotirea mediului, amplasarea lor în curtea grădiniţei; vizitarea şi 

ecologizarea  parcului 

 

 

Rezultate așteptate: 

- implicarea activă a cel puțin jumătate din preşcolarii grupei mijlocii B; 

- implicarea  părinților în activitățile din proiect mai ales în condiţiile scenariului galben sau roşu; 

- realizarea unui portofoliu cu poduse ale activităților copiilor (desene, colaje, afișe, mesaje 

ecologice, fotografii, machete etc.) 

- realizarea unei expoziții cu produse ale activității copiilor  

- realizarea unui album foto  

 

Mediatizare: 

• aducerea la cunoştinţa părinţilor a programului de activități; 

• expunerea unor fotografii din activităţile realizate; 

• raportarea proiectului și a rezultatelor înregistrate în consiliul profesoral;  

• diseminarea rezultatelor prin intermediul  grupurilor  de whatsapp, facebook;  

• prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii. 

 

Monitorizare: 

- directorul, responsabilul CEAC, consilierul educativ vor monitoriza derularea proiectului şi 

vor completa  fișe de monitorizare 

 

Evaluare: 

- Portofoliul cu produsele activității 

- Album de poze 

- Chestionar 
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„Numărul de aur” 

PROIECT DIDACTIC 

Prof. Manuela Mișcoci  

Colegiul Național ”Gheorghe Lazăr”, București 

 

Disciplina: Matematică 

Clasa: a VII-a 

Lecție pentru cercul de matematică 

Tema: Numărul de aur—în algebră 

Competențe specifice: 

1. Aplicarea regulilor de calcul în efectuarea operaţiilor cu numere reale; 

2. Utilizarea operaţiilor cu numere reale şi a proprietăţilor acestora în rezolvarea unor ecuaţii; 

3. Redactarea rezolvării ecuaţiilor studiate în mulţimea numerelor reale; 

4. Elaborarea de strategii pentru rezolvarea unor probleme cu numere reale; 

5. Modelarea matematică a unor situații practice care implică operații cu numere reale. 

Metode didactice: 

- expunerea, conversația euristică, conversația problematizată, jocul didactic, investigația, 

rezolvarea de probleme, proiecția 

Mijloace didactice: 

- calculator de buzunar, computer, retroproiector 

Activități de învățare: 

1. Expunere: 

Numărul de aur, denumit şi „numărul frumuseţii” sau „proporţia divină”, obişnuieşte a se nota 

cu litera grecească ∮, de la iniţiala sculptorului grec Fidias, „nemuritorul creator de armonie şi frumos, 

echilibru şi perfectă proporţionalitate a formelor”, care şi-a considerat toate operele a fi controlate de 

numărul de aur. 

Numărul de aur este un număr iraţional, aproximativ egal cu ∮=1,618… 

El rămâne ca mărturie nepieritoare în construcţii impresionante, vestigii ale antichităţii, cum ar 

fi: camera Regelui din Marea Piramidă, Partenonul din Atena, pentagrama (steaua cu 5 colţuri)--

simbolul pitagoreicienilor, operele lui Leonardo da Vinci şi multe altele. 

 

2. Investigare: 

Cum putem regăsi valoarea raportului de aur? 

 

 

A. Calculând valoarea expresiei: 

∮=

...1

1
1

1
1

1
1

1
1

+
+

+

+

+  

Sarcină de lucru: Urmaţi 4 paşi din algoritmul anterior, respectaţi ordinea operaţiilor, 

puteţi folosi  

calculatorul. Astfel veţi aproxima din ce în ce mai bine valoarea numărului ∮. 
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5,1
11

1
11 =

+
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11

1
1

1
12 =

+
+

+= ;   6,1

11

1
1

1
1

1
13 =

+
+

+

+=

 

4

1
1 1,625

1
1

1
1

1
1

1 1

 = + =

+

+

+
+

 

 

B. Calculând valoarea numărului: 

∮= ...1111 ++++  

 

Sarcină de lucru: Urmaţi 4 paşi din algoritmul anterior. Puteţi folosi calculatorul şi veţi 

descoperi  

valori tot mai apropiate de 1,618... 

...41,1111 =+= ; ...55,11112 =++=  ; 

...59,111113 =+++= ; ...60,1111114 =++++=
 

 

C. Considerând şirul lui Fibonacci: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, ..., în care fiecare termen se 

obţine din  

suma celor doi predrecesori ai săi. 

Sarcină de lucru: Redescoperiţi numărul de aur făcând raportul primilor 7 termeni 

consecutivi ai  

şirului. 

1
1

1
1 == ; 2

1

2
2 == ; 5,1

2

3
3 == ; )6(,1

3

5
4 == ; 6,1

5

8
4 == ; 

625,1
8

13
5 == ; ...615,1

13

21
6 ==

 

D. Rezolvând următoarea ecuație de gradul al II-lea și considerând rădăcina pozitivă a 

acesteia: 
2 1 0x x− − =

 Sarcină de lucru:  

Construiți pătratul unui binom după modelul: 
2 1 1 5

2 0
2 4 4

x x−   + − = 

2
1 5

0
2 4

x
 

− − = 
 

. 

Descompuneți în factori folosind formula 
2 2 ( )( )a b a b a b− = − + . Obținem echivalent: 
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1 5 1 5
0

2 2 2 2
x x

  
− − − + =    

  

. Întrebându-ne când produsul a două numere reale este 

0 constatăm că unul din factori trebuie să fie 0, deci obținem soluțiile: 1

1 5

2
x 

+
= =  și 

2

1 5 1

2
x



−
= = − . 

Calculați valoarea lui 
1x  folosind calculatorul și veți redescoperi valoarea lui  . 

Observăm că 
1

1


− = , adică numărul de aur este singurul număr pozitiv din care dacă 

scădem unitatea obținem inversul său. 

 

3. Observaţii:  

a) Remarcaţi structura fractală, regenerativă a structurilor matematice, care aproximează, prin 

paşi consecutivi, din ce în ce mai bine numărul de aur. 

b) Faceţi comparaţie cu structurile fractale pe care le întâlnim în natură: 

Numărul petalelor florilor este, de cele mai multe ori, un număr al secvenţei Fibonacci:  

-  iris, crin: 3 petale  

- trandafir sălbatic, viorele, lalele, majoritatea florilor: 5 petale  

- margaretele pot avea 34 de petale sau 21 de petale cel mai comun  

Exemplele sunt nenumărate. Trebuie remarcat faptul că florile cu un număr de petale care nu sunt în 

secvenţa Fibonacci sunt rare şi considerate speciale: cala (o petală), euphorbia (2 petale). 

   

 

http://www.google.ro/imgres?q=sirul+lui+fibonacci&start=310&um=1&hl=ro&sa=N&biw=1024&bih=448&tbm=isch&tbnid=q9agjsXaoOtvaM:&imgrefurl=http://scoaladefotografie.com/scoala-de-fotografie/sectiunea-de-aur-in-fotografie/&docid=jukYQtA6G2Fc8M&imgurl=http://scoaladefotografie.com/wp-content/uploads/2012/09/fibonacci-applied-photography-1.jpg&w=700&h=446&ei=5y6QUIG5DIbcsgb53IH4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=249&vpy=144&dur=1513&hovh=179&hovw=281&tx=167&ty=79&sig=107911024379178729441&page=21&tbnh=130&tbnw=181&ndsp=15&ved=1t:429,r:11,s:310,i:93
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Cochilia melcului:  

Câţi dintre voi nu au studiat un pic cochilia melcilor iesiti "la plimbare" după o ploaie de vară! 

Designul ei urmează o spirală extrem de reuşită, o spirală pe care nouă ne-ar fi greu să o realizăm 

trasând-o cu pixul. Fiind studiată mai în amănunţime, s-a ajuns la concluzia că această spirală 

urmareşte dimensiunile date de secvenţa lui Fibonacci. 

    
 

Numărul de aur poate fi regăsit, de asemenea, în perfecţiunea corpului omenesc (spirala logaritmică 

vizibilă în forma urechii umane; caracteristica unui fotomodel - raportul dintre înălţimea manechinului 

şi distanţa de la pământ până la ombilic, care trebuie să fie cât mai apropiat de numărul ∮), în dispoziţia 

corpurilor cereşti din Calea Lactee, în impresionante construcţii arhitectonice din Evul Mediu 

(Catedrala Notre-Dame din Paris), dar şi în îndrăzneţe construcţii arhitectonice futuriste (Burj Al Arab 

din Dubai), precum şi în multe alte domenii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Ackermann, F. ”The Golden Section”, Mathematical Monthly, 2, 1895 

2. Gardner, M. ”Spectacol de magie matematică”, Knopf, 1977 

3. Livio, M. ”Secțiunea de aur”, Humanitas, 2005

http://www.google.ro/imgres?q=sirul+lui+fibonacci&um=1&hl=ro&sa=N&biw=1024&bih=448&tbm=isch&tbnid=hq-HaHozPXVHgM:&imgrefurl=http://sirul-lui-fibonacci.wikispaces.com/&docid=E6kE9k1ndZYurM&imgurl=http://sirul-lui-fibonacci.wikispaces.com/space/showlogo/1304781092/logo.jpg&w=135&h=107&ei=kC2QUN--CoiHswaTvYC4BA&zoom=1&iact=hc&vpx=460&vpy=212&dur=94&hovh=85&hovw=108&tx=93&ty=91&sig=107911024379178729441&page=6&tbnh=85&tbnw=108&start=73&ndsp=15&ved=1t:429,r:2,s:73,i:316
http://www.google.ro/imgres?q=sirul+lui+fibonacci&start=244&um=1&hl=ro&sa=N&biw=1024&bih=448&tbm=isch&tbnid=htm7lZhi9TJRHM:&imgrefurl=http://www.monitorulexpres.ro/?mod=monitorulexpres&a=citeste&p=Monitorul%20Expres%20Magazin&s_id=21286&docid=W05_3Gq4-Mi34M&imgurl=http://www.monitorulexpres.ro/arhiva_foto/poze/tumb/melc.jpg&w=200&h=206&ei=8C2QUJSNDcrdsgbDuoGYAQ&zoom=1&iact=rc&dur=296&sig=107911024379178729441&page=17&tbnh=126&tbnw=133&ndsp=16&ved=1t:429,r:15,s:244,i:203&tx=101&ty=98
http://www.google.ro/imgres?q=sirul+lui+fibonacci&start=260&um=1&hl=ro&sa=N&biw=1024&bih=448&tbm=isch&tbnid=D1apCrIRbxl6VM:&imgrefurl=http://jurnalul.ro/special-jurnalul/secretul-lui-henri-coanda-savantul-roman-a-ascuns-numarul-de-aur-1-61803-in-proiectul-avionului-cu-reactie-exclusiv-614655.html&docid=PC-Ro4DIWXt1PM&imgurl=http://jurnalul.ro/pictures/2012/06/05/c140430e6b9ac7152049db9a13961502.jpg&w=800&h=1035&ei=8C2QUJSNDcrdsgbDuoGYAQ&zoom=1&iact=hc&vpx=556&vpy=57&dur=936&hovh=255&hovw=197&tx=131&ty=175&sig=107911024379178729441&page=18&tbnh=133&tbnw=101&ndsp=17&ved=1t:429,r:3,s:260,i:217


 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1503 
 

Proiect ,,Vibrăm împreună, explorăm împreună, învățăm împreună” 

 

Profesor Spineanu Claudia-Ileana  

Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici Loga” Timișoara  

 

Perioada: iunie 2019 

Tema: Educația pentru toți copiii 

Scopul: Promovarea rolului și a imaginii pozitive a cadrelor didactice, dar și familiarizarea cu specificul 

educațional al copiilor al copiilor cu deficiență de vedere 

Parteneri: Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici Loga” Timișoara; Liceul Teoretic Special ,,Iris” 

Timiș 

Grup țintă: Elevi cu cerințe educaționale speciale de clasele V-VIII 

Obiectivele proiectului:  

• cultivarea respectului pentru educație și educatori; 

• cunoașterea drepturilor copilului, în special dreptul la educație al tuturor copiilor; 

• îmbunătățirea relației școală-elev; 

• cunoașterea semnificației zilei de 5 iunie; 

• conștientizarea importanței rolului educației/profesorului în viitorul elevilor.  

Activitățile proiectului:  

• dezbateri pe tema rolului profesorului în actul educațional pentru elevii tipicu și adaptările 

curriculare specifice elevilor cu deficiență de vedere; 

• exercițiu practic de orientare și mobilitate; 

• exerciții de percepție tactil-kinestezică; 

• accesul la informație pentru elevii nevăzători- prezentarea tehnologiilor multimedia specifice.  

Evaluarea:  

- prin feedback-ul oferit de către elevi, chestionare, fotografii, înregistrări video.  

 

Descrierea activității desfășurate:  

Elevii de clasa a VI-a ai Colegiului Național ,,Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara s-

au deplasat la Liceul Teoretic Special Iris, unde au întâlnit elevi cu deficiențe de vedere, împreună cu 

care au petrecut câteva ore pentru a se cunoaște mai bine și pentru a afla cum învață și cum își petrec 

timpul liber acești copii de vârsta lor.  

A fost desfășurat, mai întâi, un curs de familiarizare a elevilor Colegiului Național ,,Constantin 

Diaconovici Loga” din Timișoara cu specificul deficiențelor de vedere. Aceștia au aflat că elevii cu 

aceste deficiențe au dezvoltat mai multe organe sensibile cu ajutorul cărora învață despre lume, lipsa 

văzului fiind compensată de un auz și și un simț tactil excelente. De asemenea, ei au aflat că 
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achiziționarea de cunoștințe și metode de predare variază și depind de gradul individual de vedere 

afectată. 

Organele vizuale joacă un rol important în percepția și dezvoltarea propriei persoane, precum 

și în orientarea în ceea ce privește spațiul din jur. Toate mișcările pe care le face o persoană sunt 

controlate de vedere. Pentru un copil, acesta este cel mai mult important aspect. Stăpânirea alfabetului, 

numerele, capacitatea de a se orienta după anumite semne și denumiri, ajută chiar din copilărie la 

adaptarea în viață.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apoi elevii vizitatori s-au pus în pielea copiilor gazde, încercând să citească purtând ochelari 

care le acopereau ochii. Astfel, copiii au înțeles dificultățile și și provocările prin care trec zilnic colegii 

lor.  

 În final, elevii au învățat împreună cu gazdele cu deficiență de vedere cum pot folosi aceștia 

din urmă computerul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://nevacrossfit.ru/ro/the-bathroom-floor/kak-rasschitat-neobhodimuyu-proizvoditelnost-vytyazhki-dlya-kuhni-kak/
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Experiența a fost una foarte importantă pentru elevii Colegiului Național ,,C.D.Loga”. Au 

învățat că trebuie să fie toleranți și înțelegători cu cei din jur, că trebuie să aprecieze ceea ce au și că pot 

mereu să contribuie și ei la ajutorarea celor din jur.  

Următoarea etapă a proiectului: o vizită a elevilor din Liceul Teoretic Special ,,Iris” la Colegiul 

Național ,,Constantin Diaconovici Loga”, când se va sfârși pandemia. În cadrul vizitei, se vor citi 

povești de către elevii liceului nostru, se va asculta muzică și se vor face activități prin intermediul 

cărora elevii din cele două școli se vor apropia mai mult, pentru că ne dorim să vibrăm împreună, să 

explorăm împreună și să învățăm împreună! 
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PROIECT SNAC „ Zâmbet pentru Laţu Paul Adrian" 

 

Prof . Mușat Niculina 

Şcoala Gimnazială ,, Mircea Eliade’’ Oltenița 

 

 

Director, 

prof. Coman Lenuța                                              

Coordonator SNAC, 

Porumbăceanu Mariana                                                                

Iniţiatori/Coordonatori: 

Prof .Mușat Niculina 

Consilier educativ, prof.Ivan Ramona-Nicoleta 

 

MOTTO : 

,,Natura ne aseamănă, educaţia ne deosebeşte,, 

Confucius 

 

 

 

 

Tipul proiectului: SNAC 

Perioada de derulare : Anul şcolar 2018 -  2019 

Denumirea proiectului : „Zâmbet pentru Lațu Paul- Adrian” 

 Echipa de coordonare a proiectului: 

- Prof. Coman Lenuța –Director la   Şcoala Gimnazială ,, Mircea Eliade’’ Oltenița 

- Prof. Mușat Niculina –iniţiator/coordonator  proiect 

- Prof . Ivan Ramona-Nicoleta-consilier educativ;   

Prof.Voinea Marinela,Dobre Sebastian,Artache Valentina, Ilie Mihaela, Stanciu Diana, Durlan 

Ştefana, Ştefanescu Laurenţiu, Bezdadea Aristiţa,Porumbăceanu Mariana   

 

Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează 

 -Educaţie pentru dezvoltare comunitară pe bază de voluntariat. 

 

Descrierea proiectului: 

Copilul cu probleme de sănătate are nevoie de o peraţie urgenta în Turcia  . Costurile 

pentru investigaţii s-au estimat la peste 5000 de euro. În mai 2017 a fost diagnosticat cu un 

angiofibrom nazo-faringian în cavum, în spatele nării drepte. În august 2017 a avut loc prima operaţie 

de extirpare a tumorii, cu precedata de embolizare. În octombrie 2017 a fost descoperită prima 

recidivă şi a urmat a doua operaţie şi a doua embolizare în ianuarie 2018. În mai 2018 am ajuns la 

spital cu hemoragie masivă pe nas şi  astfel s-a descoperit a doua recidivă  şi a treia tumoră, care a fost 

la rândul ei embolizată şi extirpată. În noiembrie 2018, în urma unui CT am descoperit a patra tumoră. 

De data aceasta medicii ne-au spus ca a patra operaţie este foarte riscantă, din cauza celor trei 

embolizări făcute anterior. Riscul de sângerare în timpul operaţiei este prea mare. 

 

       Scop: 

- educaţia democratică a copiilor; 

-  formarea competenţelor elevilor pentru participarea şi afirmarea lor pe plan organizatoric şi 

relaţional; implementarea principiilor democraţiei în comportament, în muncă şi viaţă. 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1507 
 

    

Obiectivele Proiectului: 

O1-educarea spiritului civic şi umanitar pentru implicare în viaţa oraşului; 

O2- stimularea comportamentului participativ prin trecerea de la achiziţia pasivă şi conformistă la 

acţiunea transformatoare, trecerea de la „a învăţa” la „a învăţa să fii şi să devii”; 

O3- exersarea deprinderilor de lucru în echipă, a capacităţii de a stabili relaţii de colaborare, de 

întrajutorare între membrii grupului şi a capacităţii de exprimare liberă a opiniilor proprii; 

O4- cultivarea interesului pentru practicarea unui comportament activ, liber, responsabil, tolerant, 

deschis, comunicativ, reflexiv, autoevaluativ; 

O5- dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei şi solidarităţii 

 

Grup ţintă:      

                          - elevii clasei primare/gimnaziale 

 

 Rezultate:  

 - Elevii din clasele primare vor fi interesaţi de acţiunile derulate în proiect şi vor învăţa ce 

înseamnă să fii voluntar precum şi dorinţa de a continua această activitate în viitor.. 

 - Cadrele didactice işi vor manifesta creativitatea profesională prin utilizarea unor strategii 

alternative cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului. 

 - Acţiunile întreprinse vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi la descoperirea 

unor noi provocări, probleme cu care se confruntă astăzi sistemul educaţional şi care impun găsirea 

unor soluţii pe măsură. 

 

EVALUARE 

Realizări majore ale proiectului: 

 Prin intermediul proiectului se va stimula comportamentul participativ al copiilor, 

se va dezvolta capacitatea acestora de a face faţă unor situaţii, de a se angaja în acţiune, de a 

interacţiona la nivelul grupurilor. Copiii vor avea prilejul de a-şi valorifica propriile cunoştinţe despre 

drepturile copilului, de a exersa drepturi şi responsabilităţi civile: dreptul de exprimare liberă a 

gândirii şi a opiniilor, dreptul de a participa la luarea deciziilor. Prin acţiunile întreprinse îşi vor 

manifesta dorinţa de comunicare, imaginaţia, creativitatea artistică, disponibilităţile în plan afectiv şi 

aptitudinile fizice. 

 În derularea proiectului se vor implica părinţii şi  alţi factori responsabili cu educaţia copiilor 

contribuind astfel la armonizarea educaţiei de tip formal, nonformal şi informal. 

 

 

Coordonare – strategii de acţiune şi de reţea: 

 Se vor constitui echipe de cadre didactice şi grupe de elevi voluntari care vor proiecta şi 

desfăşura fiecare activitate. Responsabilităţile în cadrul grupurilor vor fi stabilite în mod democratic. 

Invitaţii îşi vor aduce propria contribuţie la reuşita acţiunilor desfăşurate. Comunicarea permanentă 

între participanţii la proiect va avea ca scop depistarea precoce a obstacolelor şi găsirea unor soluţii 

viabile de depăşire a acestora. 

 

Rezultate: 

- schimbarea atitudinii copiilor faţă de necesitatea afirmării lor în plan organizatoric şi 

relaţional; 

- mobilizarea elevior şi a părinţilor pentru exprimarea opţiunilor în domeniile educaţiei, 

culturii, petrecerea timpului liber, practicarea sportului. 
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Posibilităţi de sustenabilitate a proiectului: 

- obiectivele proiectului au suscitat interesul şi al altor cadre didactice şi al reprezentanţilor 

unor instituţii locale care au dorit să se implice în activităţile organizate. 

- se vor găsi sponsori în persoana unor oameni de cultură şi artă care ne vor susţine material 

(donaţii de cărţi, materiale pentru activităţi artistico-plastice, costume pentru serbări) buna 

desfăşurare a unor activităţi. 

 

 

 Activităţi  de colectare de fonduri: Produse de cofetărie eco realizate de elevii clasei  a IV-

a, prof. Muşat Niculina 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ                                

O FAPTĂ BUNĂ 

  

Prof. Urcan Carmen Maria 

Grădinița ”Căsuța fermecată” Luduș 

 

 

TEMA ANUALĂ DE STUDIU:” CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM? 

SUBTEMA: ” Magia primăverii” 

TEMA ACTIVITATII INTEGRATE: ,, O faptă bună” 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată  

TIPUL DE ACTIVITATE: transmitere şi consolidare  

FORMA DE ORGANIZARE: frontal,pe grupuri, individual 

TIPUL ACTIVITĂŢII: mixtǎ 

DOMENII EXPERIENŢIALE VIZATE :ADE(DLC+DOS) 

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITATII INTEGRATE: 

Domeniul limba si comunicare: ,,Sub ciupercă” de V . Suteev-lectura educatoarei 

Domeniul om si societate: ,,Scenă din poveste”-colaj 

SCOPUL ACTIVITĂȚII:  

 •  Dezvoltarea capacității  de exprimare orală, de înțelegere și utilizare corectă a semnificațiilor 

structurilor verbale orale;  

 •  Exersarea deprinderilor de lucru însușite prin realizarea unei lucrări practice;  

 •  Educarea atenției, a spiritului de cooperare, de ordine și disciplină, a spiritului critic și 

autocritic. 

OBIECTIVE OPERATIONALE: 

• Să rețină titlul poveștii;  

• Să asculte cu atenție textul povestirii, urmărind firul întâmplărilor prezentate cu 

ajutorul imaginilor;  

• Să redea pe scurt conținutul povestirii, respectând ordinea cronologică a 

evenimentelor;  

• Să inteleaga mesajul povestirii cu ajutorul întrebărilor.  

• Să denumească materialele puse la dispoziție si să utilizeze corect materialele de lucru;  

• sa lipeasca personajele povestirii pe plansa suport; 

METODE ȘI PROCEDEE: povestirea, conversația, explicația, demonstrația, brainstorming, 

exercițiul,  turul galeriei.  

   

 RESURSE MATERIALE: planșe, videoproiector, laptop, lipici, siluete personaje, ciuperca,  o 

broscuță de pluș  

 

 EVALUAREA ACTIVITĂȚII –Finalitatea zilei :  

 • Aprecieri verbale individuale și colective;  

 •  Recompense  

 • Expoziție cu lucrările copiilor;  

   

BIBLIOGRAFIE: 

•  Sesovici A., Ionescu D, Grama F., Culea L., Pletea M., Anghel N., Activitatea integrată în 

grădiniţă, Editura Didactica Publishing House, 2008 
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•   Borteanu Silvia și colaboratorii “Curriculum pentru învățământul preșcolar,București,Editura 

Didactică Publishing House,2009.  

 •   Adina Glavă,Maria Pocol,Lolica Lenuța Tataru”Educatia timpurie-ghid metodic pentru 

aplicarea curriculumului preșcolar,Editura Paralela 45,Pitești,2009. 

 

                                               SCENARIUL ZILEI  

Voi facilita formarea cercului prieteniei şi intrarea în sala de grupă folosind următorul cântecel: 

                   În gradina de la grădi aveau casă mulţi pitici,  

                   Vine zâna şi le spune, vreau să vă salut aici, 

                   Tra la la la la la la ... 

                   Vreau să vă salut aici... 

                   Vreau să vă cunosc aici... 

 Întâlnirea de dimineață:   Soarele de  după casă  

                                          Își arată față,  

                                         Hai treziți-va copii,   

                                         Bună dimineața!.  

 Prezența:    „După ce ne-am adunat  

                      Și frumos ne-am salutat  

                     Colegii ne-am întâlnit  

                     Oare cine n-a venit?” (consemnarea prezenței copiilor).  

  

 Noutatea zilei este dată de prezența unui oaspete, o broscuțǎ pe care am intalnit-o la intrarea in 

grădiniță. Broscuța cauta grupa mică pentru ca auzise ca sunt copiii isteți si o vor ajuta la dezlegarea 

misterului. Cei mici vor fi anunțați că  vor asculta povestea unor animăluțe  și vor desfășura activități 

atractive pe parcursul întregii zile. 

Copiii vor purta o discuție pornind de la schimbările petrecute in natura. 

 Calendarul naturii:   

        Broscuța  se bucură tare mult de schimbările din natură, de apariția florilor in acest anotimp.  Știe 

cineva în ce anotimp suntem? Nominalizez un copil  să completeze calendarul naturii.       

Se continuă cu activitățile pe domenii experiențiale.  

Voi anunța tema și obiectivele propuse într-o manieră accesibilă copiilor: Pentru a putea pleca în această 

călătorie minunată a poveștii, trebuie să ne înarmăm cu multă atenţie pentru a descoperi misterul 

povestii. Povestea noastrǎ se numeste ,,Sub ciuperca” si la final , broscuța va avea o surprizǎ pentru noi.      

      Voi reda conținutul povestirii clar, cursiv, expresiv folosind mimică și gestică corespunzătoare. De 

asemenea, voi asocia conținutului imagini sugestive, iar cuvintele necunoscute vor fi explicate. Pentru 

fixarea cunoștințelor, voi solicita copiilor să precizeze titlul povestirii și să redea momentele principale.  

       Se va desprinde mesajul educativ si anume acela că  dărnicia adevărată înseamnă să dăruiesti cu 

toata inima fără a aștepta nimic in schimb  

       Tranziția dintre activitatea de povestire și activitatea practică se face interpretând cântecul : ,,Dacă 

vesel se trăiește”  

Broscuța  îi roagă pe copii sǎ realizeze o scenă din poveste. 

Explic și demonstrez copiilor modul de lucru. Înainte de începerea lucrului se efectuează exerciții de 

încălzire a mușchilor mici ai mâinii: închidem și deschidem pumnii, cântăm la pian, ploaia, lupta 

degetelor. Urez copiilor spor la lucru și îi voi ajuta dacă au nevoie.  

Apreciez activitatea copiilor și le ofer libertatea de a –si  aprecia  critic și autocritic lucrările.   

Vor fi făcute aprecieri asupra participării copiilor la activitate , implicând și copiii în analiza muncii din 

această zi.    

 Broscuța  este foarte mulțumită și oferă copiilor recompense dulci.  
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 Ziua se încheie cu o  expoziție pregătită pentru părinții și colegii din celelalte grupe.   

 

                         

 ,,SUB CIUPERCĂ” de V . Suteev 

1. Odată, ploaia a prins-o pe Furnică pe drum. Unde să se ascundă? A văzut Furnica, într-o 

poiană, o ciupercă, a dat fuga şi s-a ascuns sub ea. Stă Furnica sub ciupercă - ploaia nu mai 

conteneste. Ploua tot mai tare si mai tare...  

2. Se târăşte spre ciupercă un Fluture: 

- Furnicuţo, Furnicuţo, lasă-mă sub ciupercă! M-a udat ploaia şi nu pot să zbor! 

- Unde să te primesc? zice Furnica. Şi eu abia mi-am făcut loc. 

- Nu-i nimic! Mai bine mai înghesuiţi, dar nu supăraţi. Furnica i-a făcut loc Fluturaşului sub 

ciupercă.  

3. Şi plouă tot mai tare... Vine în fugă un Şoricel: 

- Lăsaţi-mă şi pe mine sub ciupercă! Sunt tot un lac de apă. 

- Unde să-ţi facem loc? N-avem unde! 

- Mai înghesuiţi-vă puţin! 

S-au înghesuit şi i-au făcut loc şi Şoricelului sub ciupercă.  

4. Iar ploaia tot curge şi nu vrea să înceteze deloc... Lângă ciupercă ţopăie o Vrabie şi se vaită: 

- Mi s-au udat penele, mi-au obosit aripioarele! Lăsaţi-mă sub ciupercă să mă usuc, să mă 

odihnesc până stă ploaia! 

- N-avem loc. 

- Mai strângeţi-vă puţin, vă rog! 

- Fie! 

S-au mai strâns şi i-au făcut loc şi Vrăbiuţei.  

5. Deodată apare în poiana Iepurele şi ...vede ciuperca. 

- Ascundeţi-mă, strigă - salvaţi-mă! Mă fugăreşte Vulpea!... 

6. - Mi-e milă de Iepure - spune Furnica. Hai să ne mai strângem puţin.  

7. Numai ce-au reuşit să ascundă Iepurele şi apare în fugă Vulpea. 

- Nu l-aţi văzut pe Iepure? - întreabă ea. 

- Nu l-am văzut. 

Vulpea se apropie mai mult, adulmecând: 

- Şi ziceti că nu s-a ascuns aici? 

- Unde ar putea să se ascundă aici!? 

Vulpea şi-a vânturat coada şi a plecat 

8. După un timp ploaia s-a oprit şi s-a ivit soarele. Toţi ies de sub ciupercă şi se bucură. Furnica 

a rămas pe gânduri: 

- Ce-o fi asta? La inceput abia am avut eu loc sub ciupercă, iar acum este loc pentru toţi cinci!  

9. - Oac - oac - oac!Oac - oac - oac! - a râs cineva. 

Toţi au luat seama: pe pălăria ciupercii şade o Broscuţă şi râde în hohote: 

- Eh, Voi! Ciuperca.... N-a terminat ce-a avut de spus şi a dispărut.  

10. Toţi au privit cu băgare de seamă la ciupercă şi au priceput de ce la început abia era loc pentru 

unul singur, iar apoi au avut loc sub ea toţi cinci. 

Voi aţi priceput copii?" 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

                                             „SUFLET DE CRĂCIUN” 

                                                         Petculescu Angela Mirabela 

                                                              Grădinița P.P. Nr. 11, Timișoara 

                        

             COORDONATOR PROIECT:  Prof. PETCULESCU ANGELA MIRABELA 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI   

GRĂDINIȚA P. J. P.P. Nr. 11: Colectivul de cadre didactice de la nivelul unității 

TEMA: Învăţăm să fim darnici - acţiuni de caritate / voluntariat 

TITLUL: „Suflet de Crăciun”  

MOTTO:  „E sărbătoare și e joc  

                    În casa ta acum. 

                    Dar sunt bordeie fără foc 

                    Și mâine-i Moș Crăciun. 

                    Acum te las, fii sănătos, 

                    Și vesel de Crăciun. 

                    Dar nu uita, când ești voios 

                    Române, să fii bun!“  

                                                  (Cântec de Crăciun) 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII: Sensibilizarea preșcolarilor Grădiniței P.P. Nr. 11 Timișoara faţă 

de problemele persoanelor aflate în dificultate din punct de vedere social, economic şi medical, inclusiv 

persoanelor fără adăpost și defavorizate aflate în evidența Direcției de asistență socială a 

Municipiului Timișoara, promovarea participării civice şi a angajamentului interpersonal într-un 

context comunitar. 

OBIECTIVE:  

- Cultivarea empatiei, a unui comportament social adecvat; 

- Dezvoltarea spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate; 

- Familiarizarea preșcolarilor cu specificul acțiunilor de voluntariat; 

- Dezvoltarea abilităților sociale la preșcolari, de comunicare interpersonală; 

- Implicarea prin intermediul adultului în campania de donare de hăinuțe, încălțăminte, jocuri, 

cărți și alimente neperisabile; 

- Colaborarea în vederea obţinerii unor produse finite; 

- Participarea la activităţile organizate în echipe; 

- Dezvoltarea abilităţilor personale (abilitatea de a gestiona eficient timpul, de a comunica 

eficient, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităţii); 
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DESCRIEREA ACTIVITĂŢII: 

Activitatea s-a desfăşurat în preajma sărbătorilor de Crăciun. Preșcolarii aflați sub îndrumarea 

doamnelor educatoare și prin implicarea părinților, s-au mobilizat pentru ajutorarea familiilor nevoiaşe 

aflate în evidența Direcției de asistență socială a Municipiului Timișoara. După mai multe discuţii s-a 

hotărât colectarea unor produse necesare acestora, precum: alimente neperisabile, articole de 

îmbrăcăminte și încălțăminte, cărți, jocuri și jucării, care pot veni în sprijinul persoanelor aflate în 

dificultate în prag de sărbători. Pentru a obţine cele necesare am organizat un târg de colectare de donații 

la începutul lunii decembrie.  

JUSTIFICAREA ACTIVITĂŢII RESPECTIVE: 

Preșcolarii Grădiniței P.P. Nr. 11 Timișoara au considerat că trebuie să fie receptivi la 

problemele pe care le au alte persoane, familii și alţi copii ce nu sunt la fel de norocoşi ca şi ei. În cadrul 

campaniei de colectare de Crăciun consider că adevărata reuşită a acţiunii nu a constat  numai în 

cadourile pe care am reușit să le facem persoanelor defavorizate, ci și în bucuria de a petrece timp alături 

unii de alţii , de a sărbătorii împreună una din cele mai mari sărbători ale anului și de a învăța să 

dăruim.  

CORELAREA OBIECTIVELOR CU REZULTATELE VIZATE: 

Rezulatele obţinute au fost peste aşteptări. Iniţial activitatea era propusă numai pentru 

sărbătoarea Crăciunului, dar se dorește desfășurarea şi de sărbătoarea Paştelui, urmând să se transforme 

într-o tradiţie în anii următori.  

Preșcolarii și familiile acestora implicaţi în această campanie de donare au fost din mai multe 

grupe, gradul de implicare şi disponibilitatea fiind foarte mare. Au fost realizate pachete cu hăinuțe, 

încălțăminte, jocuri și jucării, cărți și alimente neperisabile. 

INDICATORI DE EVALUARE A ACESTOR ACTIVITĂŢI EXTRACURRICULARE: 

- Numărul de participanţi donatori 

- Numărul de felicitări realizate 

- Număr de pachete pentru familiile aflate în dificultate 

 

RESPONSABILITĂŢI: 

a. ALE PROFESORILOR/ EDUCATOARELOR: 

- supravegherea campaniei „SUFLET DE CRĂCIUN” 

- organizarea vizitei 

- încheierea unui protocol de colaborare între cele două unități 

- susţinerea şi motivarea preșcolarilor în activitatea desfăşurată 
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b. ALE PREȘCOLARILOR: 

- participarea active în organizarea târgului de donații 

- cumpărarea/ donarea cadourilor  

- realizarea felicitărilor. 

Am învăţat că:  

 gestul mărunt contează; organizarea de astfel de activităţi poate aduce o rază de lumină; 

putem îmbunătăţi starea emoţională şi socială a persoanelor aflate în dificultate; toate 

acestea pentru că voluntariatul însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii - pacea, 

libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia/nediscriminarea pentru toate persoanele.  

Pentru instituţia şcolară sunt importante activităţile extracurriculare deoarece creează o imagine 

pozitivă a instituţiei în comunitatea locală, îi atrage pe micuți spre unitate şi nu în ultimul rând aceste 

activităţi optimizează procesul didactic. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL CARITABIL 

DAR DIN DAR, 

SUFLET PENTRU SUFLET 

prof.  CICEU DOINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 3 , SUCEAVA 

 

„Nu exista lucruri măreţe, doar lucruri mici 

cu o dragoste mare.” 

                          (Maica Tereza) 

GRUPUL ŢINTĂ : elevi  din clasele 

LOCUL DE DESFĂŞURARE : sala de clasă, Drăgoiești 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI :  

RESPONSABIL DE PROIECT: prof.  CICEU DOINA 

Argument 

            Cu toţii ştim că atitudinea şi comportamentul nostru faţă de tot ce ne înconjoară încep a se 

forma de la  cea mai fragedă vârstă. Iniţial părinţii, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu 

diferite norme şi valori morale. Una din aceste valori este şi solidaritatea cu cei din jurul nostru. Toţi 

oamenii au îndatoriri unii faţă de alţii, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se 

obişnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoşi, înţelegători, să aprecieze binele, să fie 

generoşi, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în suferinţă şi care au dreptul 

la o viaţă decentă. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

                Colectarea de obiecte de îmbrăcăminte, încălţăminte pentru copii, jucării şi a unor  produse 

alimentare neperisabile şi donarea acestora familiei……… rămasă fără resurse materiale din cauza 

unui incendiu. 

OBIECTIVE: 

• Să înţeleagă că toţi sunt copii şi au drepturi egale; 

• Să facă fapte bune care să-i ajute să discearnă binele de rău, adevărul de minciună; 

• Să fie generoşi cu cei care nu au posibilităţi materiale suficiente pentru un trai decent; 

• Să fie toleranţi unii cu alţii; 

   

RESURSE: 

a) umane:  

- elevi ai  Școlii Gimnaziale Nr. 3 Suceava; 

- cadre didactice; 

- pǎrinţi ai copiilor. 

 

b) materiale:  

- îmbrăcăminte; 
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- încălţăminte; 

- jucării; 

- alimente neperisabile 

POPULARIZARE: 

- Panou cu poze din activităţile realizate; 

- Articole în presa locală; 

 

FINALITĂŢILE PROIECTULUI: 

 Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, acordul părinţilor, tabele nominale cu 

semnătura elevilor donatori de produse şi  fotografii din timpul activităţilor . 

CONŢINUTUL PROIECTULUI 

Nr 

crt 

                Activitatea Loc de 

desfășurare 

Data Responsabil 

1        Discuţii purtate cu elevii despre modul cum 

pot fi ajutaţi semenii noştri 

clasǎ   prof. Ciceu 

Doina 

2    Organizarea activitǎţilor  clasǎ   prof.  Ciceu 

Doina 

3      Colectarea produselor pe bază de semnătură 

de la fiecare elev şi ambalarea lor în pachete; 

 

clasǎ  prof. Ciceu 

Doina 

4      Vizita şi oferirea obiectelor colectate 

 

familia….  prof. Ciceu 

Doina 

 

Tabel nominal cu elevii ce au donat haine, încălțăminte, jucǎrii şi produse neperisabile 

în cadrul Proiectului caritabil „DAR DIN DAR, SUFLET PENTRU SUFLET” 

Nr 

crt. 

Nume şi prenume elev donator Cls. Donaţia Semnǎtura 
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Voluntariat comunitar 

Prof. Costache Mirela 

                             Liceul Teoretic ,, Ioan Petruș’’, Otopeni 

Tipul opţionalului: Opţional integrat 

Arii curriculare implicate: Limbă și comunicare; Tehnologii; Arte 

Durata : 1 an şcolar 

Modul de desfăşurare: 1 oră pe săptămână 

Notă de prezentare 

Voluntariatul reprezintă un element esenţial al tuturor societăţilor, la noi în ţară fiind în plină 

dezvoltare. In acţiunile de voluntariat sunt implicaţi copii, tineri, adulţi, acestea reprezentând o 

modalitate de implicare moral- civică. 

Acest opțional se dorește a fi implementat ca urmare a faptului că voluntariatul reprezintă o 

cale prin care orice om capătă experiență, se poate exprima, se poate implica în problemele 

comunității din care face parte și nu numai. Societatea românească se află încă la început în această 

privință, fiind astfel de datoria noastră, a profesorilor, a instituțiilor de învățământ să îi învățăm pe 

copii să identifice nevoile comunității, să se implice în aceste nevoi și să știe cum să se comporte în 

acest caz. 

Competențe generale 

1.Cultivarea interesului  pentru acţiunile de voluntariat ; 

2.Dezvoltarea unor atitudini pozitive  față de semeni și față de sine; 

 3. Conştientizarea   valenţelor  instructiv-educative pe care le implică voluntariatul. 

Competenţe specifice şi exemple de activităţi de învăţare 

 

1.1.Înțelegerea noțiunilor legate de voluntariat 

1.2. Conştientizarea nevoilor cu care se 

confruntă alte persoane 

 

 

  

-cunoasterea și utilizarea conceptelor cu privire 

la voluntariat ; 

-conștientizarea impactului social si moral al 

voluntariatului prin studii de caz, dezbateri; 

-identificarea situațiilor care necesită 

desfășurarea unor practici de voluntariat ; 

-întâlnire între/cu  voluntari, schimb de impresii, 

propuneri; 

-promovarea activităților de voluntariat : 

-colectare de fonduri; 

-distribuirea de cadouri persoanelor 

din grupurile ţintă identificate 
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2.1. Dezvoltarea trăsăturilor de caracter ale  

copiilor cu privire la răbdare, toleranţă, 

angajament, responsibilitate 

2.2. Încurajarea participării în activități 

desfășurate cu copiii cu CES în scopul susținerii 

procesului de integrare socială și dezvoltare 

educațională a acestora 

2.3. Formarea deprinderilor, obișnuințelor de a-i 

ajuta pe cei defavorizați 

 

- implicarea în campanii de ajutorare a 

persoanelor aflate în dificultate; 

-însușirea unor norme de protecția vieții și 

sănătății; 

- activităţi de educație sanitară, educție rutieră ; 

-realizarea unor mini-spectacole pentru copiii cu 

CES; 

-sărbătorirea zilelor de naştere alături de copiii 

din clasa specială din cadrul liceului nostru; 

-realizarea de excursii școlare împreună cu 

elevii din categoriile defavorizate ; 

-implicarea elevilor voluntari în activităţi 

desfăşurate cu persoane aflate în dificultate 

identificate în comunitate şi nu numai ; 

- interpretare de jocuri de rol; 

- organizare de concursuri; 

- serbări ; 

 -îmbunătăţirea experienţelor de viaţă ale 

voluntarilor prin prezentarea unor experiențe 

proprii; 

  tinerilor beneficiari; 

  -depăşirea barierelor legate de procesul de 

învăţare prin suport acordat copiilor cu CES; 

 -crearea unei punţi de legătură între 

învăţământul de masă şi cel special, atât în 

timpul cât şi în afara orelor de şcoală prin 

organizarea de parteneriate educaționale; 

 -Implicarea personală în găsirea şi aplicarea de 

soluţii la problemele comunităţii locale. 

 

3.1. Dobândirea unui comportament civic, 

potrivit pentru societatea din care fac parte  

3.2.Conştientizarea impactului social şi moral al 

acţiunilor de voluntariat 

 

 

 

Dezvoltarea la voluntari a următoarelor calităţi: 

iniţiativă, angajament, ingeniozitate, 

responsabilitate, creativitate ; 

Înțelegerea diversității culturale și etnice; 

-realizarea unor felicitări cu ocazia unor 

sărbători tradiționale ale copiilor de etnie romă; 

-organizarea şi participarea  la evenimente 

culturale, artistice şi comunitare;  

-integrarea  Internetului  și  a noilor tehnologii 

într-un mod creativ, util și sigur în viaţa lor; 

-realizarea  de activităţi specifice diferitelor 

evenimente (ex. Ziua Educaţiei, Ziua 

Internaţională a Toleranţei, Ziua Persoanelor cu 

Dizabilităţi, Ziua Ştafetei, sărbătorile de iarnă şi 

cele de Paşte etc. Ziua culturală (tradiții ) 

-implicarea părinţilor în activităţi de educaţie 

parentală ; 

-identificare de soluţii privind reducerea 

absenteismului 
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Conţinuturi : 

Ce este voluntariatul ? 

Gala dansului :,, Toţi suntem campioni ’’; 

,,Mânuţele prieteniei’’; 

,, Nu lăsa violenţa să intre în casa ta ’’; 

,,Să iubim cartea ’’ ; 

Colectare de deşeuri de hârtie ; 

,,Săptămâna națională a voluntariatului ’’; 

Igienizarea unor parcuri; 

Plantare de puieţi; 

,,Copii pentru copii ’’; 

,, Ora de Net’’. 
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Şi cei mici fac fapte mari 

Program eco 

 

                                 prof. Coman Florica          

Grădiniţa cu program prelungit "Sfântul Mucenic Mina"-Ploieşti, jud.Prahova 

 

 

 

Motto: „Nu te îndoi niciodată că un grup mic de oameni care gândesc şi sunt dedicaţi pot schimba 

lumea.  

 Adevărul e că e singurul lucru ce a salvat lumea până acum.”(Margaret Mead) 

 

ANALIZA PROBLEMELOR DE MEDIU 

 

 Cadrele didactice şi personalul auxiliar din cadrul unităţii noastre împreună cu preşcolarii 

gradiniţei şi părinţii acestora, sprijiniţi de reprezentantul  Consilului Local au analizat şi identificat 

problemele de mediu specifice gradinitei  noastre.  

-Stabilirea problemelor de mediu cu care se confruntă grădiniţa, comunitatea locală.  

-Conştientizarea copiilor privind problemele concrete din grădiniţă privind poluarea, deşeurile, risipa 

resurselor naturale (apa, energie electrică). 

-Implicarea copiilor în stabilirea măsurilor concrete de protecţia mediului, în grădiniţă şi comunitate. 

-Colectarea selectivă  a deşeurilor, valorificarea acestora. 

-Amenajarea spaţiului verde al grădiniţei, îmbunătăţirea stării de igienă a acestui spaţiu.  

-Introducerea temelor de protecţie şi conservare a mediului în orele de consiliere, la disciplinele de 

studiu, CDŞ,  alte activităţi.  

-Colectarea şi reciclarea deşeurilor, valorificarea lor şi utilizarea fondurilor în scopuri educative.  

-Dezvoltatrea la preşcolari a abilităţilor practice, a simţului estetic (amenajarea colţului Eco al grupei, 

amenajarea şi întreţinerea spaţiului verde al grădiniţei, întreţinerea stării de curăţenie a grădiniţei).  

-Organizarea de prezentări, ateliere de lucru, expoziţii pe teme ecologice.  

 

OBIECTIVE 

 

 Programul „Eco–Grădiniţa” reprezintă un program educaţional prin care preşcolarii 

conştientizează problemele locale de mediu, caută împreună cu adulţii soluţii concrete şi se implică  

activ în rezolvarea acestor probleme prin studii în grupă şi acţiuni concrete în cadrul grădiniţei şi 

comunităţii.  

  

 Obiective specifice pentru preşcolari:  

Programul „Eco–Grădiniţă” este un mijloc ideal pentru ca preşcolarul:   

-să fie motivat de a participa la activităţi de menţinere a calităţii mediului; 

-să-şi dezvolte capacitatea de implicare în rezolvarea problemelor de mediu; 

-să-şi dezvolte capacităţi de comunicare şi cooperare, de lucru în echipă, să răspundă şi să se adapteze 

unor situaţii noi şi complexe de cunoaştere; 

-să obţină cunoştinţe de bază pentru soluţionarea problemelor din mediul său de viaţă, să se 

autoinformeze prin mijloacele care-i stau la îndemână; 

-să privească cu dragoste şi respect mediul şi să-l înfrumuseţeze, folosindu-şi creativitatea;  

-să facă distincţie între acţiuni pozitive sau negative pe care omul le face asupra mediului. 
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Obiective specifice pentru părinţi:  

-să participe alături de copii la acţiunile de îngrijire şi curăţare a mediului organizate în cadrul 

proiectului;  

-să se implice în activităţile organizate prin oferirea de informaţii şi servicii care să optimizeze buna 

desfăşurare a lor; 

-să caute  informaţii cu conţinut educativ despre mediu şi ocrotirea lui de la specialişti sau din reviste; 

-să petreacă timpul liber alături de copii în natură, exersând practic, individual, modalităţi de protejare 

a mediului.  

 

 Obiective specifice pentru cadrele didactice:  

-să se implice în organizarea acţiunilor desfăşurate pe parcursul programului prin oferirea de informaţii 

suplimentare, alternative, soluţii, completări la planul iniţial;  

-să participe alături de copii la acţiunile de protejare a mediului: curăţarea, întreţinerea şi crearea de 

spaţii verzi;  

-să disemineze informaţiile obţinute şi în alte medii decât cele direct implicate în program.  

 

PLAN DE ACŢIUNE 

 

 I. Luna Noiembrie 

-Dezbateri privind înscrierea grădiniţei în program şi realizarea documentaţiei în colaborare cu 

reprezentanţi ai Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cadre didactice şi personal auxiliar din grădiniţă, 

reprezentanţi ai autorităţii locale, ai mediului de afaceri, ai comunităţii locale. 

-Regulamentul „Eco” (în fiecare sală de grupă). 

-Chestionare „Cum te implici în programul Eco?” adresate tuturor participanţilor.  

-Propuneri pentru realizarea portofoliului programului „Eco” (pliante, afişe, calendare, albume). 

-Stabilirea responsabilităţilor tuturor persoanelor implicate în program. 

 

 II. Luna Decembrie 

-Semnarea convenţiilor de colaborare cu instituţiile implicate în proiect: Direcţia Silvică Ploiesti,  

RASPP S.R.L., SGU Ploieşti, Editura Cuvântul Info Ploieşti, etc. 

-Înfiinţarea clubului Eco : reprezentanţi ai preşcolarilor implicaţi în proiect 

-Realizarea „Panoului cu clasamentul Eco”. 

 

           III   Luna Ianuarie 

- CAMPANIE DE COLECTARE SELECTIVĂ A DEŞEURILOR RECICLABILE/ campanie de 

colectare a deşeurilor de hârtie şi carton în scopul valorificării lor şi cumpărării de răsaduri de flori. 

- PARADA COSTUMELOR ECO! 

 

             IV.  Luna Februarie 

    Ziua Zonelor Umede – 2 februarie 

-DEŞEURI – CREATIVITATE- CREAŢIE” - EXPOZIŢIE/ confecţionarea de jucării ,felicitări, 

tablouri, mărţişoare.   

             

             V. Luna Martie 

   ZI DE ACTIUNE -22 martie – Ziua Mondială a Apei 

-APA, IZVOR NESECAT DE SĂNĂTATE/intâlnire cu un reprezentant al Biroului de Protecţia 

Mediului din cadrul Primăriei Ploieşti 
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 VI. Luna Aprilie 

     1 aprilie – Ziua Păsărilor   

     17 aprilie – Ziua Mondială a Sănătăţii   

     22 aprilie – Ziua Pământului  - ZI DE ACTIUNE 

-SĂPTĂMÂNA ECO:           

 LUNI –PASTA ŞI PERIUŢA DE DINŢI/activitate practică/ activitate  artistico-plastică/ joc muzical; 

 MARŢI –FRUCTE ŞI LEGUME VESELE/activitate artistico-plastică/practică; 

 MIERCURI –MICROBII -DUŞMANII NOŞTRI/convorbire cu un cadru medical; 

           OBIECTE DE UZ PERSONAL/ activitate practică/desen; 

 JOI – CUPA PRIETENIEI/ concursuri sportive în curtea gradiniţei;                  

 VINERI – JURNALUL SĂNĂTĂŢII/expoziţie cu realizările preşcolarilor din Săptămâna ECO. 

 

              VII. Luna Mai 

   10 mai – Ziua Păsărilor şi a Arborilor 

   22 mai – Ziua Internaţională a Diversităţii Biologice 

   24 mai – Ziua Europarcurilor  

24 mai -ZI DE ACŢIUNE -ecologizara curţii grădiniţei „PROTEJĂM MEDIUL-NE PROTEJĂM 

SĂNĂTATEA!” 

 

    VIII. Luna Iunie 

   5 iunie – Ziua Mediului 

  21 iunie – Ziua Soarelui 

– VREM O LUME MAI CURATA!/concurs de desene 

 

 

ACTIVITĂŢI PERMANENTE 

-Table ecologice; 

-Păstrarea curăţeniei; 

-Colectarea, sortarea, valorificarea deşeurilor; 

-Stabilirea şi păstrarea unei permanente legături cu comunitatea locală şi mass-media; 

-Acţiuni de ecologizare; 

-Panouri „Eco” –pe holurile gradinitei. 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 Monitorizarea acţiunilor de curăţenie a acţiunilor de ecologizare la nivelul grădiniţei se face 

zilnic de către echipajele patrulei Eco care observă, notează şi raportează comitetului Eco nereguli şi 

apreciază progresul stării de curăţenie propunând grupa căreia să i se atribuie titlul de grupa Eco; 

realizează clasamentul sălilor de grupă săptămânal şi afişează la panou rezultatele.  

 Monitorizarea activităţilor cuprinse în planul de acţiuni se va face permanent de către comitetul 

Eco, acesta întrunindu-se lunar pentru a discuta despre modul derulării programului, de realizare sau 

nerealizare a sarcinilor propuse. Comitetul Eco va evalua progresele făcute de preşcolari în însuşirea şi 

conştientizarea conceptului de ecologie, în înţelegerea obiectivelor programului şi a ceea ce înseamnă 

„Eco – Grădiniţă” prin chestionare şi discuţii.  

În incinta grădiniţei se va amenaja un loc de depozitare a deşeurilor.  

 Monitorizarea colectării deşeurilor se va face de către cadrele didctice de la fiecare grupă, iar 

monitorizarea finală va fi coordonată de cadrele responsabile.  

 Vor fi organizate campanii de colectare a deşeurilor la care, alături de preşcolari, se vor implica 

şi reprezentanţii grădiniţei şi părinţii.  
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 Rezultatele colectării deşeurilor vor fi înregistrate în grafice şi tabele.  

 Se vor acorda diplome la sfârşitul fiecărei campanii de colectare.  

 Din veniturile realizate, se vor achiziţiona materiale necesare programului de ecologizare.  

  

Modalităţi de evaluare:  

-portofolii; 

-concursuri de desene, de colectare a deşeurilor;  

-crearea unui centru de informare la nivel de unitate pe probleme de protecţia mediului; 

-analiza activităţilor independente; 

-programe artistice în prezenţa părinţilor, a autorităţilor locale; 

-realizarea unui raport final la care vor fi invitaţi reprezentanţi ai presei.  

 

CURRICULUM 

 Educaţia ecologică devine parte integrantă a Curriculum Naţional. 

 In gradiniţa noastră, cadrele didactice au inţeles că protecţia mediului a devenit o problemă de 

conştiinţă, de aceea acolo unde este posibil incearca să integreze  programul Eco –Gradiniţa în 

curriculum, să găsească pornind de la materia predată, soluţii la problemele contemporane, să facă 

diverse conexiuni între subiectele de specialitate  şi problemele de specialitate şi problemele ecologice.  

 Astfel, în cadrul activităţilor pe domenii experinţiale, precum şi în cadrul activităţilor opţionale, 

se pot realiza urmatoarele activitaţi: 

- activităţi practice: confectionarea din deşeuri a felicitărilor, marţişoarelor, ornamentelor; 

- în cadrul activităţilor din domeniul Stiinţă- “Plante şi animale pe cale de dispariţie” 

- în cadrul activităţilor din cadrul DLC- concursuri de creaţie literară cu teme ecologice. 

- în cadrul activităţilor de educaţie sanitară-formarea unui stil de viaţă sănătos într-un mediu 

curat,  realizarea de postere cu mesaje ecologice. 

 Având în vedere că demersurile educative nu sunt suficiente dacă nu se pot aplica în practică, 

toate comisiile metodice din gradiniţă se vor implica în acţiunile propuse.  

 

FEXIBILITATEA SCHEMEI 

 Programul „Eco–Grădiniţa” promovează: 

-Formarea personalităţii copilului care se confruntă cu problematica lumii contemporane; 

-Conştientizarea problemelor actuale de mediu şi a relaţiilor de interdependenţă om-mediu; 

-Formarea de atitudini şi valori pozitive faţă de mediul înconjurător prin protejarea surselor de apă, a 

resurselor naturale,  a plantelor şi animalelor şi a sănătăţii oamenilor;  

-Implicarea copiilor în rezolvarea problemelor de mediu cu care se confruntă grădiniţa, cooperarea 

elevilor, preşcolarilor, cadrelor didactice, prin schimb de informaţii şi promovarea unui mod de viaţă 

ţinând seamă de normele ecologice care trebuie respectate pentru protecţia mediului;  

-Creşterea gradului de implicare a instituţiilor abilitate în rezolvarea problemelor de mediu cu care se 

confruntă grădiniţa; 

-Valorificarea potenţialului educativ al programului „Eco–Grădiniţa” astfel încât acesta să contribuie la 

formarea personalităţii copilului, făcând din acesta un iubitor al naturii.  
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ 

 

Unitatea: Şcoala Gimnazialã „Marin Preda”-G.P.P. 

Prof.înv.preşcolar : Apopii Ștefania Ramona 

Grupa : Grupa mare „Florile” 

Data:  15.12.2020 

Tema  anuală de studiu: ”Cum este, a fost si va fi aici pe pământ?”  

Tema proiectului: „Pe cărările iernii!” 

Tema săptămânii: „Iarna-Moș Craciun” 

Tema activităţii integrate: „ Legenda bradului  ”                   

Forma  de  realizare: Activitate integrată ADP+ ALA+ADE(DLC+DEC) 

Mijloc de realizare: lectura educatoarei, pictură 

Tipul activității: Consolidare de cunoștințe, priceperi și deprinderi 

Locul de desfãşurare: sala de grupã/ online  platforma G Suite for Education 

Durata: 1 zi 

 

COMPETENȚE :  

• Activarea și manifestarea potențialului creativ; 

• Ascultarea activă a mesajului pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare receptivă); 

• Exprimarea orală a mesajului, a emoțiilor etc. (comunicare expresivă). 

Comportamente vizate: 

• Exersează, cu sprijin, autoaprecierea pozitivă, în diferite situaţii educaţionale; 

• Manifestă creativitate în activități diverse; 

• Exersează și extinde progresiv vocabularul; 

 

Scopul  activității: Dezvoltarea abilităţilor de identificare şi exprimare a emoţiilor; Consolidarea 

priceperii şi deprinderii de a picta liber si creativ, pentru a realiza o lucrare artistico-plastică. 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

O1: să identifice corect personajele din  “Legenda Bradului ”; 

O2: să prezinte adecvat ideile din legendă; 

O3: să identifice corect materialele și uneltele de lucru pentru realizarea lucrării artistico-plastice; 

O4:  să utilizeze cel puţin trei  tehnici specifice (pată de culoare, punctul, linia) pentru realizarea 

sarcinilor de învățare; 

O5: să picteze liber, creativ lucrări plastice. 
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STRATEGII DIDACTICE: 

Metode şi procedee: conversaţia, explicaţia, demonstraţia, povestirea, jocul, exerciţiul, munca 

independentă, turul galeriei. 

Mijloace de învăţământ: calendarul naturii, Zâna Iarna, imagini reprezentȃnd momentele principale 

din legendă , coli, acuarele, paharele cu apă, pensule, șerveţele, diplome, laptop 

 

Forma de organizare: frontal, individual; online-sincron (ADE), online-asincron (ADP+ALA ) 

Modalități de evaluare:  

Metode de evaluare: orală  

Continuă -pe parcursul întregii activități prin aprecieri și îndrumări. 

Finală -analiza lucrărilor. 

 

Categoriile de activități de învățare abordate:  ADP+ALA+ADE(DLC+DEC)  

 

- ADP: Întâlnirea de dimineaţă: „Obiceiuri si tradiții de Crăciun!”   

-ALA :  Joc de masă: puzzle ”Bradul”; 

               Construcţii: ”Suport pentru brad”; 

                Ştiinţe: ”Iarna-Mos Craciun”-fişă de lucru. 

      Joc de mişcare: „Cursa spiridușilor!” 

      Joc de atenţie: „Spune ce lipsește!”     

 

-ADE: DLC : Limbă şi comunicare: „Legenda Bradului” - lectura educatoarei 

           DEC: Educaţie artistico-plastică: ”Bradul de Craciun”- dactilopictură 

 

BIBLIOGRAFIE: 

*** Curriculum pentru educaţie timpurie 2019 

 

***Educaţie timpurie nivel preşcolar, Repere metodologice pentru consolidarea achiziţiilor din anul şcolar 

2019-2020 

 

*** Suport pentru explicitarea şi înţelegerea unor concepte şi instrumente cu care operează curriculum pentru 

educaţie timpurie 2019. 

 

 ***  Ghidul pentru unităţile de învăţământ preşcolar 2020-2021. 
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   SCENARIUL ACTIVITǍŢII 

Ziua debutează cu Întâlnirea de dimineață, la care copiii au posibilitatea de a-și împărtăși opiniile, de 

a-și manifesta starea de spirit, buna dispoziție. 

  

Salutul - „Bine v-am gãsit la grãdiniţa de acasã!”. Copiii răspund salutului şi se salută reciproc. 

 

Activitate de grup - Completăm calendarul naturii. Astăzi este marți, a doua  zi din săptămână. Este 

luna decembrie și suntem în anotimpul iarna. Avem nevoie de doi cercetași care se vor duce la 

fereastră să ne spună cum e vremea (se vor discuta aspecte legate de starea vremii). 

 

Împărtășirea cu ceilalţi :Se va purta o discuție despre magia anotimpului iarna. 

 

Rutine: „Copiii îşi spalã mâinile douãzeci de secunde de câte ori este nevoie.”(deprinderea de a se 

proteja de Sars Cov 2)  

 

Noutatea zilei: Se va realiza prin apariţia Zânei Iarna  care s-a oprit la pitici şi are multe surprize 

pentru ei. Voi prezenta activităţile ce urmeazǎ a fi desfăşurate pe tot parcursul zilei. 

Se prezintă centrele de interes pregătite pentru activitatea de astăzi 

 

     Prin tranziţia ,,Bat din palme clap, clap, clap/ Din picioare trop, trop, trop/ Ne învârtim ne 

răsucim/ Şi la centre noi pornim”  se vor rezolva sarcinile de la centre. 

• La centrul  Joc de masã copiii vor face un puzzle cu bradul 

•  

• La centrul Construcţii fiecare copil  va construi suport pentru brad din lego; 

•  La centrul Ştiinţe copiii vor rezolva fișa de lucru conform cerințelor acesteia. 

După finalizarea lucrarilor realizate la centre, voi cere copiilor fotografii reprezentative  

pentru a face aprecieri asupra modului de lucru. 

TRANZIȚIE: “ Cȃnd am mâinile curate 

                          Bine-i pentru sănătate 

                          Cȃnd pe mâini ne-am murdărit 

                          La chiuvetă am fugit” 

După ce copiii se întorc de la baie şi au băut apă, îi invit sã asculte  povestea “Legenda 

Bradului”. La finalul activităţii stabilim mesajul acestei poveşti, ne reamintim titlul şi ideile 

principale. 

Prin tranziţia : “O, Brad frumos!”, copiii trec la rezolvarea ultimei sarcini: “Bradul de Craciun!” Vor 

primi materialele necesare pentru realizarea lucrărilor. 

              Programul zilei se va încheia cu un joc de mişcare: ,,Cursa spiriduşilor” şi un joc de 

atenţie: ,,Spune ce lipseşte!”.  
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Domeniul limbă şi comunicare  

“Legenda Bradului” - lectura educatoarei – 

Demers didactic 

 

Evenimente 

didactice 

Ob 

op 
Conţinutul esenţializat al activitãţii 

Strategiile 

didactice 

Modalitãţi de 

evaluare 

   1. Moment 

organizatoric 

         Se asigurã condiţiile optime pentru 

desfãşurarea activitãţii online pe platforma G 

Suite for Education, utilizând tabla 

interactivă Jamboard. 

 

 

 

 

2. Captarea     

atenției 

        Se realizează cu ajutorul unei surprize pe 

care am gasit-o dimineata  in sala de grupa: 

Zana Iarna. 

        „Vreau pe doamna să o ascultaţi 

Şi o poveste frumoasă despre brad să aflaţi.” 

 Orală 

3. Reactualizarea 

cunoştinţelor 

      Se va realiza cu ajutorul unor întrebări 

despre anotimpul iarna şi tradiţiile şi 

obiceiurile româneşti:  

- ,,În ce anotimp suntem?” 

- ,,Ce tradiţii şi obiceiuri cunoaşteţi?” 

- ,,Ce simbolizează Crăciunul?” 

- ,,Cum ne pregătim de sărbătoarea 

Crăciunului?” 

 
 

4. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

activităţii 

 

    Se anunţă tema şi obiectivele activităţii pe 

înţelesul copiilor.  

Anunţ copiii că vor asculta „Legenda 

bradului ”. 

 

Explicaţia  

Frontal 

 

Observarea 

comportamentului 

şi a interesului faţă 

de mesajul transmis 

5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 Copiii vor  asculta ”Legenda bradului”. 

Expun conţinutul poveştii, folosindu-mă de 

inflexiunile vocii, mimică şi gestică 

corespunzătoare, pentru a le trezi emoţii 

copiilor şi pentru a asigura motivaţia 

învăţării pe baza imaginilor reprezentative. 

Povestea este expusă după următorul plan: 

 

Povestirea  

Frontal  

 

 

 

Explicaţia 

Orală  

 

 

 

 

Observarea 

sistematică 
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1. O pasare rănita, nu putea să zboare spre 

țarile calde, într-o toamnă. 

2. Pe vremea aceea toți copacii iși păstrau 

frunzele verzi tot timpul anului. Pasărea 

cere ajutorul unui stejar bătrân să o 

adăpostească de frigul de afara în 

frunzărișul său mare si des, însa aceasta 

este refuzată de stejar. 

3. Zgribulită de frig, pasărea cere ajutorul 

unui fag stufos, însă și aceasta o refuză. 

4. Micuța pasăre încearcă să se 

adăpostească într-un tufiș dar și aceasta 

o gonește. 

5. Aproape înghețată de frig, pasărea vede 

un brad bătrân care îi face semn să vină 

să se adăpostească între ramurile lui. 

6. În seara de Crăciun, un vânt groaznic 

suflă peste pădure și toți copacii își 

pierd frunzele. Bradul își înfașoara 

crengile în jurul păsării, pentru a o 

proteja de frig. 

7. Dumnezeu vede cum bradul încearcă să 

o protejeze pe pasăre și hotărăște că 

bradul să iși păstreze frunza verde 

veșnic, iar de atunci oamenii îl aduc în 

casa lor și îl împodobesc de Crăciun. 

În timpul expunerii, voi prezenta imagini din 

legendă cu ajutorul tablei interactive 

jambourd. 

Frontal 

Povestirea 

 

 

 

 

 

 

Explicaţia 

 

 

 

Expunerea 

 

 

 

 

 

 

6. Obţinerea 

performanţei  

 

O1 

 

O2 

Fixarea conținutului se va face prin 

intermediul întrebărilor : 

-De ce nu putea să zboare pasărea? Cum 

erau pe vremea aceea copacii în timpul 

anului? 

-La cine apeleaza pasărea pentru a o 

adăpostii? 

Conversația  

 

 

Frontal 

Oralã 
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-Ce răspunsuri primește de la fag și de la 

stejar? Dar și de la tufiș? 

-Cine se oferă să o protejeze de frig? 

-Ce se întâmplă în noaptea aceea? 

-Ce obișnuiam să facem cu bradul în 

preajma Crăciunului? 

7.Asigurarea 

retenţiei si a 

transferului 

 Voi aşeza  pe  masă trei pomişori: stejar, fag 

şi brad. O pasăre va veni în zbor şi va vorbi 

cu fiecare dintre ei.  

-Aţi reţinut cum s-a numit povestea? 

  

 

8. Evaluarea  

 Voi face aprecieri verbale privind 

comportamentul copiilor în timpul activităţii.   

Discuţia 

Frontal  

Orală 

 

Domeniul estetic şi creativ:  Pictură 

-„Bradul” - 

-Demers didactic- 

 

Evenimente 

didactice 

Ob 

op 
Continutul esenţializat al activitãţii 

Strategiile 

didactice 

Modalitãţi 

de evaluare 

1. Moment 

organizatoric 

     Se asigurã condiţiile optime pentru 

desfãşurarea activitãţii online.  

 

 

 

2. Captarea 

atenției 

     Se va realiza cu ajutorul unei imagini 

reprezentând un braduț împodobit. 

 Orală 

3. Anunțarea 

temei și a 

obiectivelor 

activitãţii 

   Le voi spune copiilor că astăzi cu 

ajutorul mânuțelor și al degețelelor 

vom picta bradul.  

 

Explicaţia  

Frontal 

 

 

4. 

Reactualizarea 

cunoştinţelor 

     Se va realiza cu ajutorul unor 

întrebări despre bradul de Crăciun: 

,,De ce împodobim bradul de Crăciun şi 

nu alt pom?” 

- ,,Ce podoabe punem în brad?” 

- ,,Ce găsiţi sub brad în dimineaţa de   

Crăciun?” 
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5. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

 

O3 

 

 a.. Intuirea materialului 

       Intuiesc materialul pus la dispoziţie 

pentru a realiza lucrarea. 

- Ce aveţi pe măsuțe? coala, acuarele, 

pensule, șervețele, pahare cu apă. 

b. Prezentarea şi analiza modelului 

       Copiii descriu împreună cu 

educatoarea planşa  model.  

       c. Explicarea şi demonstrarea 

modului de lucru 

       Educatoarea explică şi 

demonstrează în acelaşi timp paşii de 

lucru care trebuie urmaţi pentru 

realizarea picturii.  

       d. Exerciţii de încălzire a 

muşchilor mici ai mâinii 

     - Întindem mânuţele; 

     - Închidem şi deschidem pumnii; 

     - Ne spălăm pe mânuţe; 

      - Cântăm la pian; 

 

Povestirea  

Frontal  

 

 

Repovestire 

Frontal 

 

 

 

Explicaţia 

Frontal 

 

 

Exerciţiul 

Individual 

 

 

Orală 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pictură 

 

6.Obţinerea 

performanţei 

O4 

 

O5 

e. Executarea temei de către copii 

 Educatoarea se asigură că toţi copiii au 

înţeles sarcinile de lucru, rugând un 

copil să le repete. 

     Pe parcursul activităţii educatoarea 

urmãreşte fiecare copil, pentru a 

îndruma şi ajuta acolo unde este nevoie. 

     Educatoarea le reaminteşte regulile 

ce trebuie respectate în timpul 

activităţilor de educaţie plastică. 

- vorbim cât mai încet pentru a nu-i 

deranja pe ceilalţi; 

- lucrăm frumos şi ordonat; 

- apreciem  munca celorlalţi colegi; 

Turul galeriei  

Frontal 

 

Oralã  
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7.Asigurarea 

retenţiei si a 

transferului 

 
Fiecare copil îşi prezintă lucrarea:  

- Ce culori a folosit?  

- Ce podoabe a pictat in brad? 

După ce aţi finalizat lucrarea, s-o 

asezaţi sub brad, ca să vadă Moş 

Crăciun cât de frumos aţi lucrat. 

 
 

 

8. Evaluare  

 Se vor face aprecieri asupra participării 

și comportării copiilor la activitate. 

Preșcolarii vor primi  diplome. 

Toate lucrãrile sunt expuse/ încãrcate pe 

platformã şi analizate atât de copii cât şi 

de educatoare. 

Discuţia 

 Frontal  

Orală 

 

 

 

 

    JOCURI ȘI ACTIVITĂȚI LIBER ALESE –ALA        

 

1.  ,,Spune ce lipsește?”- Joc de atenție 

           Materiale: jetoane reprezentând diferite imagini( globuri, brăduți, steluțe, elemente specifice 

anotimpului iarna), panou. 

          Desfășurarea jocului: Copiilor le sunt prezentate imaginile rând pe rând, apoi va fi stabilită 

poziţia acestora pe panou. La semnalul educatoarei, o bătaie din palme,  copiii îşi vor acoperi 

ochii( educatoarea va lua o imagine de pe panou), iar la auzul cuvintelor “ghiceşte ce lipseşte?” copiii 

vor privi cu atenţie imaginile  iar copilul numit va spune care este  imaginea care lipseşte. Sunt 

aplaudate răspunsurile corecte. 

 

2.  ”Cursa spiridușilor ”- joc de mișcare 

Desfășurarea jocului:Copiii parcurg traseul realizat cu ajutorul părinților, depăşind obstacolele ȋntâlnite, 

şi ȋi vor dărui un globuleț Zânei Iarna. Copiii  vor fi felicitați și aplaudați. 

 

ANEXA 1 

Legenda bradului 

 

Venise toamna. Toate păsările călătoare plecaseră spre ţările calde. Numai o păsărică tare 

mititica nu putea să zboare după stol, umezindu-i-se ochişorii de lacrimi. Avea o aripa ruptă, exact că 

în povestea cu puil de prepeliţă, cu aripa franţa de alicele unui vânător … 

          Biata pasăre, cu inima plină de jale, se duse cu greu în pădure, că să ceară ajutor de la arbori. 

          Cu glasul duios, îi ruga pe copaci: 

          - Uitaţi, am aripa ruptă. Lăsaţi-mă să trăiesc între ramurile voastre până va sosi primavera. 

          - Eu nu pot să te primesc, păsărică! răspunse ursuz fagul. Mi-ajunge că am grijă de ramurile 

mele.  Pleacă de aici şi du-te la stejar! 

          - Nici eu nu pot! vâjâi stejarul răutăcios. Mă tem să nu-mi mănânci ghindă. Fugi, păsărică, în 

altă parte!  De nu, îţi rup şi cealaltă aripa. 

          Cam în felul acesta o goniră pe sărmana păsărică şi ceilalţi arbori din codru. Săracă de ea! 
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          Era pe marginea disperării când auzi o voce: 

          - Unde te duci, păsărică? 

          Era bradul. 

          - Nu mai ştiu unde să mă duc, bradule. Copacii m-au prigonit cu toţii şi nu vor să mă primească 

în ramurile lor. Uite, aripa mă doare şi nu mai pot să zbor. Au, Doamne, ce durere! 

          - Vino la mine! zise bradul, înduioşat de soarta bietei păsărele. Poţi rămâne cât vrei între 

ramurile mele! 

          Atunci păsărică se urcă şi-şi făcu culcuş între ramurile bradului. Însă într-o noapte, vântul 

friguros porni să sufle cu putere. Semn că se apropia iarnă. Frunzele arborilor se îngălbeneau şi 

cădeau la pământ, una câte una. 

          - Pot să scutur şi frunzele bradului? îl întreba vântul pe Moş Crivăţ, împăratul Vânturilor. 

          - Nu! hotărî moş Crivăţ. De brad să nu te atingi deloc. Bradul a fost bun cu biata 

păsărică. Trebuie să avem şi noi milă de el. Podoabă verde să nu-i cadă niciodată. 

          Se spune că, de atunci, bradul cel bun îşi păstrează frunzele verzi atât vara, cât şi iarna. 

ANEXA 2 

ANEXA 3 
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ANEXA 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXA 5 

AMENAJAREA SPAȚIULUI EDUCAȚIONAL 
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Proiect didactic Gradul II 

 

Dumitru Daniela 

Gradinita cu Program Prelungit din cadrul Școlii Gimnaziale’’Marin Preda’’Pitești 

 
DATA:  

GRUPA :  Mare 

GRADINITA: G.P.P.’’Marin Preda’’ Pitești 

EDUCATOARE:  Prof.Dumitru Daniela 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Domeniul Stiinta- Cunoasterea mediului 

                                                            Domeniul Om si Societate - Activitate practica 

TEMA: „Cand, cum si de ce se intampla?” 

SUBTEMA: „Toamna harnica, toamna darnica „ –Evaluare sumativa 

TIPUL ACTIVITATII: Activitate integrata DS+ DOS -  „Toamna cea bogata ” 

         DS:„ Ce stii despre...?” (legume, fructe, flori)-joc didactic 

         DOS : „Copacul fermecat” – Lipire  

           FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual, in grupuri mici       

           SCOP :                 

● Dezvoltarea capacitatii de cunoastere si intelegere a mediului inconjurator, precum si 

stimularea curiozitatii pentru investigarea acestuia; 

● Imbogatirea cunostintelor despre materiale si caracteristicile lor, precum si despre tehnici de 

lucru necesare prelucrarii acestora in scopul realizarii unor produse 

simple; 

 

    OBIECTIVE DE REFERINTA 

● Sa realizeze serieri de obiecte pe baza unor criterii date ori 

gasite de el insusi. 

● Sa cunoasca unele elemente componente ale lumii 

inconjuratoare (obiecte, aerul, apa, solul, vegetatia, fauna, fiinta 

umana ca parte integranta a mediului, fenomene ale naturii), precum 

si interdependenta dintre ele. 

● Sa cunoasca si sa utilizeze unelte simple de lucru pentru 

realizarea unei activitati practice 

● Sa cunoasca diferite materiale de lucru, din natura ori 

sintetice 

● Sa efectueze operatii simple de lucru cu materiale din natura si sintetice 

 

OBIECTIVE OPERATIO:  

Domeniul Stiinta-activitate de cunoastere a mediului 

 

1.Cognitive: 

● Sa precizeze caracteristicile anotimpului toamna 

● Sa clasifice roadele toamnei : fructe , legume , flori 

● Sa  respecte regulile jocului si sa rezolve sarcinile ce revin fiecarui copil in parte 

● Sa  cunoasca raspunsul  la ghicitori 

 

2. Afective: 

● Sa participe activ la desfasurarea jocului “Ce stii despre...?  

 

Domeniul Om si societate-activitate practica 

      1.Cognitive: 

● Sa denumeasca materialele necesare realizarii temei 

● Sa lipeasca materialele primite pentru realizarea temei propuse 

● Sa lucreze cu grija pentru a pastra aspectul ingrijit al lucrarii 
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     2. Afective: 

● Sa participe cu interes la activitate 

● Sa –si dezvolte gustul estetic 

 

     3.Psihomotorii 

● Sa aiba o pozitie corecta la masute 

● Sa manuiasca cu indemanare materialul primit. 

                        
Strategii didactice: 

● metode si procedee: conversatia, explicatia, demonstratia, 

observatia, Explozia Stelara, problematizarea. 

● mijloace didactice : legume, fructe, flori  in forma naturala si 

siluetele acestora, nasturi, lipici, siluete de copaci, cosulete 

● forme de organizare: frontal, individual, in grup. 

Sisteme de evaluare 

●  metode de evaluare: observare curenta, chestionare orala 

         forme de evaluare: curenta 

 

Locul activitatii: sala de grupa  

 

Bibiografie: “ CURRICULUM PENTRU INVATAMANTUL        PRESCOLAR” (3-6/7 ANI) 

                        “GHID ORIENTATIV PENTRU ACIVITATILE INSTRUCTIV -EDUCATIVE DIN 

GRADINITA”, EDITURA DIANA 2010 

 

Intalnirea de dimineata 

Salutul:  

 Copiii intra in clasa, formeaza un cerc, timp in care recita impreuna poezia grupei : 

“ In cerc toti ne asezam, 

Si pe rand ne salutam. 

Vedem cine e prezent, 

Poate cine e absent. 

 

Calendaru-i incantat, 

Ca va fi iar complectat. 

Cu nori, soare, vant, furtuna. 

Mai bine cu vreme buna!” 

 

 

 Dupa ce ne-am asezat pe covor, in cerc, ne salutam :  

“-Buna dimineata, copiii! 

 - Buna dimineata, Doamna Stancuta!” 
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    Incepand prin a ma prezenta, voi pune mana pe copilul din dreapta mea, moment in care el urmeaza 

sa se prezinte si la randul lui, punand mana pe umarul copilului din dreapta 

lui, continua prezentarea. 

 

Prezenta 

 

     Avand la dispozitie un pomisor din lemn ce reprezinta “Pomisorul  de 

prezenta” si pozele copiilor din grupa  atasate pe frunze din hartie de 

diferite culori specifice anotimpului toamna, vom realiza prezenta copiilor 

din ziua respective. La auzirea numelui, fiecare copil isi alege din cosulet,  

frunza cu poza lui, dupa care o lipeste pe pomisor, astfel  incat la sfarsit 

vom vedea  copiii  prezenti. 

 

Calendarul naturii 

 

     Indreptandu-ne privirea spre fereastra intreb copiii cum li se pare ca este vremea afara. In functie 

de raspunsurile lor, vom completa calendarul cu imaginea care reprezinta vremea din acel moment. 

Avand in vedere varsta frageda a copiilor, ii voi ajuta la complectarea calendarului naturii cu data, 

luna si anul in care suntem, ramanand ca ei sa specifice ziua in curs. 

 

Tranzitii:  

„Bate vantul frunzele” –joc muzical  

„Acum e toamna da!”-cantec 

 „Ploaia, morisca, vantul”-exercitii ritmice  

     

Rutine:  

„Pot sa fiu ordonat” (exersarea unor deprinderi  de ordine)               

  

 

Introducerea in activiatate: voi prezenta copiilor surpriza pe care le-a pregatit-o Zana Toamna: un 

peisaj specific anotimpului toamna , foarmat din crengi ,covor de frunze uscate, bostani, fructe, 

legume si flori de toamna. 

 

    Captarea atentiei se va realiza pe baza unui personaj surpriza, Zana Toamna, care e foarte necajita, 

deoarece a cazut si a dat cu capul de un bolovan si de atunci nu isi mai aminteste care sunt bogatiile pe 

care ea le aduce an de an. 

 

● Anuntarea temei si a obiectivelor: Avand in vederea patania Zanei Toamna, rog copiii sa se 

aseze pe scaunele, in semicerc si sa incercam sa ii amintim Zanei care sunt bogatiile toamnei, ajutandu-

ne de multimea de fructe, legume si flori pe care le avem puse la dispozitie. Drept urmare, anunt copiii 

ca astazi vom juca un joc, care se numeste: Ce stii despre…?”. Explic copiilor modul in care se va 

desfasura jocul si care sunt regulile pe care trebuie sa le respectam. 

 

● Jocul de proba : odata stabilite regulile jocului, vom exectuta jocul de 

proba.Regulile jocului sunt simplu formulate si concise :fiecare copil v-a veni sa aleaga un fruct, o 

leguma sau o floare pe rand,ordinea fiind impusa de educatoare. 

         Un copil v-a veni in fata si va alege un fruct, o leguma sau o floare din multimea   

“bogatiilor”puse la dispozitie si v-a trebui sa spuna culoarea, forma , la ce foloseste, unde creste.  

 

●  Jocul propriu-zis : convinsa ca, copiii au inteles sarcina de lucru si regulile acestuia vom 

incepe desfasurarea jocului. Vom desfasura acest joc folosind metoda interactiva Explozia stelara : 

 

Ce culoare are ? 
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                   Ce forma are ?                                                               Unde creste ? 

  

 

                 La ce foloseste ? Ce este ? 

  

   

Dupa fiecare raspuns corect oferit, copiii vor  primi cate o recompensa. 

     

● Complicarea jocului  se desfasoara sub forma unui concurs de gicitori. 

 

1. Verde, rosu! Cine-mi esti? 

Lung, subtide, gras ore dulce, 

Iute, 

Poti sa mi-l ghicesti?(ardeiul) 

 

2. In pamant pui unul, doi, 

Si scoti toamna musuroi. (cartoful) 

 

3. Avem o copilita 

Cu multe rochite, 

Cand o dezbracam, 

Din ochi lacrimam. (ceapa) 

 

4. Rosu, lung si mustacios 

Mai subtire ori mai gros, 

Dulce, vitaminizat 

Rege-i peste zarzavat.(morcovul)  

5. Este un fruct acrisor, 

Rosu, verde, galbior, 

In poveste-i otravit, 

Ghiceste fructul oprit!(marul) 

 

7. Mica, mov si ovala, 

E la gust dulce-acrisoara. 

Pentru gem e foarte buna. 

Sigur stiti, este o ...(pruna) 

 

8. Multe bobite are, 

Foarte dulci si acrisoare. 

Si din el vinul se face 

Toamna, cand fructul se coace.(strugurele) 

 

9. Sta pe vita brobonat 

Si e dulce la mancat. 

Sa fie un ciucure? 

Fugi de-aici, ca-i…  (strugure) 

 

Explozia 
stelara 
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10.Nas la omul de zapada 

Iepurele vrea sa-l roada.(morcovul) 

 

11. Trupul, capul mi-e totuna 

Pe-un picior stau totdeauna. 

Am camasi nenumarate 

Si le port toate-mbracate.(varza) 

 

12. Intr-o cusca-s multi catei, 

Toti sunt albi si rotofei, 

Mama-i pune la mujdei.  

Ia ghiciti. Cine sunt ei ? 

(Usturoiul) 

 

 

Subiectul: “Din jumatate-intreg  

Mijloc de realizare: Joc de masa 

Obiectiv operational:  

Sa reconstituie imagini din piesele date. 

   Mijloace de invatamant: siluete de fructe, legume, flori, Frunze 

 

       Subiectul: “Zana Toamna” 

Mijloc de realizare: Colorare in contur 

Obiectiv operational:  

Sa coloreze imginea respectand conturul si folosind culorile potrivite. 

● Sa-si pastreze pozitia corecta pe parcursul realizarii lucrarii 

Mijloc de invatamant: fise  cu Zana Toamna 

        Subiectul: “Ladite pentru legume” 

Mijloc de realizare: Constructii 

Obiectiv operational: 

● Sa manuiasca corect materialul, sa infiga spatulele in ampora, pentru obtinerea laditelor. 

 

Mijloc de invatamant: ampora, spatula 

Subiectul:”Aseaza-ma la casuta mea” 

Mijloc de realizare: Stiinta 

Obiectiv operational: 

● Sa sorteze siluetele de frunze, flori si legume 

● Sa lipeasca siluetele de frunze, flori si legume conform cerintei 

● Mijloc de invatamant: carton, lipici, siluete de frunze, flori si legume 

 

        Subiectul:” Scaunelele muzicale” 

Mijloc de realizare: Joc distractiv 

Obiective operationale: 

● Sa participle active la joc 

● Sa respecte regulile jocului si partenerii de joc 

Material didactic: CD, scaunele. 

Modul de desfasurare: Fiecare copil va avea lipit pe piept cate o silueta de floare, funza, legume sau 

fruct. Copiii vor forma un cerc in mijlocul caruia se vor afla scaunele, insa una din cerintele jocului 

spune sa inlaturam un scaun , astfel incat unul din copii sa nu aiba loc. Jocul se va desfasura pe fondul 

sonor al cantecului “Bate vantul frunzele” si  va porni in momentul in care porneste si muzica si se va 

opri atunci cand muzica se opreste, moment in care inca un scaunel va fi inlaturat. Copiii castigatori 

sunt ultimii trei copii care si-au pastrat locull pe cate un scaun. Bafta!  
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Reactualizarea cunostintelor se va realiza prin intonarea cantecului “Bate vantul frunzele” impreuna 

cu copiii si o  scurta discutie referitoare la aspectele anotimpului toamna : schimbarile naturii, 

imbracaminte...  

● Anuntarea temei: Odata stabilite schimbarile din natura aduse de anotimpul toamna, anunt 

copiii ca astazi vom realiza un tablou mai special care se va numi „ Copacul fermecat”. Il vom numi 

asa, pentru ca modul si materialele din care il vom realiza sunt mai speciale. 

          

● Intuirea materialului: Dupa ce copiii s-au asezat la masute ii voi ruga sa prezinte materialele 

pe care le-am pus la dispozitia lor :plansa caton, lipici, siluete de copac, nasturi de diferite culori. 

 

●  Prezentarea tabloului model.  Pentru a le fi mai usor  de inteles  ceea ce au de facut , voi 

prezenta copiilor tabloul  “Copacul fermecat” , un  pomisor ce reprezinta anotimpul toamna.  

 

●  Explicarea si demonstrarea modului de lucru. Explic copiilor ceea ce vom realiza cu 

ajutorul materialelor puse la dispozitia lor. In timpul explicatiei le  voi si demonstra modul de 

realizare al lucrarii. Prima data vor lipi silueta de copac iar apoi pe ramurile copacului frunzele care 

vor fi inlocuite de  nasturi de diferite culori. 

 

● Executarea lucrarii. Odata ce am explicat si demonstrat modul de realizare al tabloului 

“Copacul fermecat”, voi da startul inceperii lucrarii, dar nu inainte de a face cateva exercitii de 

incalzire a muschilor mici ai mainii. ( ex : ploaia, morisca, cantam la pian). Pe parcursul realizarii 

lucrarii voi ajuta copiii in cazul in care intampina greutati si ii voi indemna sa lucreze corect si ingrijit. 

 

● Evaluarea performantei si incheierea activitatii. In final voi face aprecieri individuale si 

colective si voi imparti buline sau stampilute  pentru ca au  fost atenti pe tot  parcursul desfasurarii  

activiatii si pentru ca au realizat corect si frumos tabloul  “Copacul fermecat” 
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PROIECT DIDACTIC 

PROF. ÎNV. PREȘC. IVAȘCU OANA 

GRUPA: Mijlocie 

GRĂDINIŢA: G.P.P ,,MARIN PREDA’’ 

EDUCATOARE: Ivașcu Oana 

DOMENIUL EXPERENŢIAL: Domeniul Om şi Societate 

CATEGORIA DE ACTIVITATE: Educaţie pentru societate 

TEMA ZILEI: ,, O faptă  bună’’ 

MIJLOCUL DE REALIZARE: Povestire după un şir de ilustraţii 

TIPUL DE ACTIVITATE: mixt 

 

SCOPUL ACTIVITĂŢII:  

 Dezvoltarea capacităţii de a aprecia în situaţii imaginare sau situaţii concrete unele 

comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite şi cunoscute; 

 Cultivarea prieteniei, toleranţei, armoniei în relaţiile cu cei din jur, concomitent cu învăţarea 

autocontrolului. 

 Respectarea normelor de convieţuire socială, a regulilor de protecţia vieţii; 

 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

O1 – să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi regulile de 

securitate personală; 

O2 – să-şi adapteze comportamentul propriu la cerinţele grupului în care trăieşte (familie, grădiniţă, 

grupul de joacă); 

O3 – să aprecieze în situaţii concrete unele comportamente şi atitudini în raport cu norme prestabilite 

şi cunoscute; 

O4 – să trăiască în relaţiile cu cei din jur stări afective pozitive, să manifeste prietenie, toleranţă, 

armonie, concomitent cu învăţarea autocontrolului; 

 

OBIECTIVE OPERAŢIONALE: 

- Să analizeze imaginile din punct de vedere al normelor de conduită; 

- Să stabilească situaţii şi relaţii interumane; 

- Să găsească soluţii la situaţiile problemă din poveste; 

- Să creeze o poveste pe baza interpretarii corecte a imaginilor şi întrebărilor adresate; 

- Să identifice mesajul educativ al povestirii; 

- Să conştientizeze consecinţele pozitive şi negative ale actelor sale ,de comportament asupra sa 

şi asupra celorlalţi; 

- Să realizeze sarcinile fişei de evaluare; 

 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

a. Metode şi procedee: povestirea, conversaţia, explicaţia, descrierea, exerciţiul, observaţia, 

problematizarea; 

b. Mijloace de învăţământ: ilustraţii reprezentând momentele succesive ale povestirii, o sacoşă, 

o pânză albastră (lac), o pânză verde (poieniţa), fluturi, flori, fişe; 

c. Forme de organizare: frontal, individual; 

RESURSE TEMPORALE: 25-30 minute 
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EVENIMENTE 

DIDACTICE 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC STRATEGII DIDACTICE  

EVALUARE 
ACTIVITATEA EDUCATOAREI ACTIVITATEA 

COPIILOR 

 

MIJLOACE DE ÎNVĂŢĂMÂNT/ 

METODE ŞI PROCEDEE 

1. Moment 

organizatoric 

Se asigură condiţiile optime pentru  desfăşurarea 

activităţii: 

• aerisirea sălii de grupă; 

• pregătirea materialului didactic; 

• aşezarea scăunelelor în semicerc; 

• intrarea copiilor în sala de grupă; 

• controlul ţinutei şi verificarea poziţiei 

corecte a copiilor pe scăunele; 

• salutul 

 

 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

 

Instructajul 

 

 

 

 

Evaluarea 

deprinderilor de 

disciplină. 

2. Captarea atenţiei În vederea captării atenţiei şi a  interesului 

copiilor le voi propune să facem o plimbare în 

natură. 

Ne prindem de mâini, facem un şir, eu am să vă 

conduc. Închideţi ochii şi începem. 

,,Mergem încet în pădure, frunzele copacilor 

foşnesc fâş-fâş, păsărelele cântă cirip-cirip. Le 

auziţi? Trosc am călcat pe o crenguţă.Vai, m-am 

udat la picioare. De ce m-am udat? Deschideţi 

ochii să vedem. Unde am ajuns? Ce observaţi? Ia 

uitaţi-vă ce avem aici? 

Pentru că tot am găsit aceste imagini eu m-am 

gândit să creăm o poveste plină de învăţături. 

 

Copiii ascultă cu 

atenţie şi se 

concentrează asupra 

sarcinilor; 

 

 

Conversaţia 

 

 

Exerciţiul 

 

O poieniţă amenajată, un lac 

 

Sacoşa cu ilustraţii 

Observarea 

sistematică 

comportamentu-

lui copiilor 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 

 

 

3. Anunţarea temei 

şi a obiectivelor 

Se anunţă tema şi se prezintă obiectivele în 

termeni accesibili copiilor. 

Astăzi vom efectua o activitate de educaţie pentru 

societate, în această activitate veţi creea o poveste 

Copiii ascultă cu 

atenţie şi se 

concentrează asupra 

sarcinilor trasate. 

Expunerea 

Conversaţia, Explicaţia 

Observarea 

capacităţii de 

menţinere a 

atenţiei 
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după un şir de ilustraţii cu ajutorul imaginilor 

găsite. 

Ilustraţii  

4. Dirijarea învăţării 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Analiza primului tablou 

Se va descoperi primul tablou. El va fi intuit cu 

ajutorul întrebărilor adresate copiilor de către 

educatoare. 

- Ce vedeţi în această ilustraţie? 

- În ce anotimp se petrece acţiunea? 

- Unde se află copii? 

- Cum sunt ei? 

- Uitaţi-vă la feţele lor. Ce vedeţi? 

- Ce fac copii? 

- Ce au copii în mână? 

- Ce credeţi că vrea să facă fetiţa din 

ilustraţie? 

Sinteza parţială se va realiza pe baza  

Răspunsurilor date de către copii sub forma unui 

fragment din poveste. 

Analiza celui de al II-lea tablou 

După intuirea primului tablou va fi descoperit cel 

de al doilea. 

Copiii vor fi lăsaţi să-l privească în linişte. 

Apoi li se vor pune următoarele întrebări: 

- Unde a ajuns fetiţa alergând după 

fluturaş? 

- De ce a ajuns fetiţa atât de aproape de 

marginea apei? 

- Ia uitaţi-vă la chipul ei. Unde se uită 

fetiţa, la ce este atentă? 

 

Copiii observă 

ilustraţia, locul 

desfăşurării, anotimpul 

în care se petrece 

acţiunea, dau nume 

personajelor. 

 

 

Copiii ascultă cu 

atenţie şi se 

concentrează asupra 

întrebărilor. 

 

 

 

 

 

Copiii observă 

ilustraţia. 

 

 

Copiii ascultă cu 

atenţie şi se 

concentrează asupra 

întrebărilor. 

 

 

 

Observaţia 

 

 

Descrierea 

Ilustraţii 

 

Converaţia  

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

 

Observaţia 

 

 

Descrierea 

 

 

Converaţia  

 

Ilustraţii 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor în 

timpul povestirii; 

 

 

 

Aprecierea 

răspunsurilor 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamen-

tului verbal şi 

nonverbal al 

copiilor 
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- Ce fac ceilalţi copii în timp ce fetiţa s-a 

apropiat de apă? 

Sinteza parţială se realizează baza răspunsurilor 

date de către copii. 

Se va proceda la fel şi cu cel de-al treilea tablou. 

Se vor pune următoarele întrebări: 

- Ce s-a întâmplat? 

- Ia să vedem! Cum credeţi că a ajuns fetiţa 

în apă? 

- Uitaţi-vă la chipul ei. Cum este acum 

fetiţa? 

- Cine i-a sărit în ajutor fetiţei? 

- Ce fac ceilalţi copii? 

- Cum sunt ei? uitaţi-vă la feţele lor. 

Sinteza parţială se realizează baza răspunsurilor 

date de către copii. 

Se va descoperi şi cel de-al patrulea tablou. 

Se vor pune următoarele întrebări: 

- Cum a ajuns băieţelul la fetiţă? 

- Cum o ajută? 

- Ce fac ceilalţi copii? 

Sinteza parţială se realizează baza răspunsurilor 

date de către copii. 

Se va descoperi şi cel de-al cincelea tablou. 

Se va realiza cu ajutorul întrebărilor adresate 

copiilor de către educatoare: 

- Cum sunt hainele fetiţei şi a băiatului care 

a salvat-o? 

- Priviţi acum feţele copiilor! Ce credeţi că 

simt ei? 

 

 

 

Copiii observă 

ilustraţia. 

 

Copiii răspund la 

întrebări. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii observă 

ilustraţia. 

 

Copiii răspund la 

întrebări. 

 

 

Copiii observă 

ilustraţia. 

 

Copiii răspund la 

întrebări. 

 

 

 

Povestirea 

 

Observaţia 

 

Descrierea 

 

Converaţia  

 

Ilustraţii 

 

 

 

 

Povestirea 

 

 

Observaţia 

Descrierea 

Ilustraţii 

Converaţia  

Povestirea 

 

Observaţia 

Descrierea 

 

 

Converaţia  

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor în 

timpul povestirii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor în 

timpul povestirii; 
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5. Obţinerea 

performanţelor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Evaluarea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ce credeţi că le spun ceilalţi copii? 

- Cum este fapta pe care a făcut-o băiatul? 

- Ce credeţi că îi spune fetiţa băiatului? 

- Merită băiatul o răsplată? 

- Ce răsplată credeţi că merită? 

Sinteza parţială se realizează baza răspunsurilor 

date de către copii. 

După ce au fost redate cele 5 momente ale 

povestirii, 2-3 copii o vor reda în întregime. 

Ei vor fi ajutaţi să o redea cât mai complet şi să o 

interpreteze cât mai bine. 

Se alege un titlu potrivit povestirii cu ajutorul 

copiilor. În exemplele oferite de aceştia. 

Înainte să extragă copiii mesajul educativ le voi 

adresa câteva întrebări: 

- Unde consideraţi că a greşit fetiţa? 

- Oare băiatul a greşit salvând-o? 

- Dacă nu ştia să înoate băiatul era bine să 

sară în apă? 

- Dacă băieţelul nu ar fi ştiut să înoate cum 

ar fi putut proceda? 

- Voi aţi făcut o faptă bună? 

- Voi cum aţi fi procedat? 

Copiii vor extrage cu ajutorul educatoarei mesajul 

educativ din poveste şi anume: Să ne ajutăm 

unii pe alţii! 

Să fim atenţi unde ne jucăm! 

Voi distribui copiilor fișe de lucru diferențiate: 

Grupa mijlocie-mare 

1. Ce fac copiii din imagine? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii expun povestea 

în întregime. 

 

Copiii stabilesc un titlu 

potrivit poveştii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copiii scot în evidenţă 

mesajul educativ. 

 

 

 

 

 

 

Ilustraţii 

 

 

 

 

 

 

Povestirea 

 

Ilustraţii 

 

 

Povestirea  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Problematizarea 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

comportamentu-

lui copiilor în 

timpul povestirii; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Observarea 

modului de lucru 

al copiilor, de 

partcipare şi de 

îndeplinire a 

sarcinilor. 
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7. Închierea 

activităţii 

2. Spune ce e bine şi ce e rău? 

3. Colorează imaginea în care copiii fac 

fapte bune. 

Grupa mică 

1. Colorează imaginea. 

Înainte să se apuce să rezolve fişa de lucru le voi 

spune copiilor să efectueze exerciţiile de încălzire 

a muşchilor mici ai mâinilor:,,Batem palmele 

uşor’’ 

Batem palmele uşor, batem palmele de zor 

1-2, 1-2 faceţi toţi la fel ca noi, 

Închid pumnii şi-i desfac, degetelor fac pe plac, 

1-2, 1-2 faceţi toţi la fel ca noi. 

Se apreciază participarea copiilor la activitate,  

atât individual cât şi colectiv. 

Pentru că voi cu toţi sunteţi prieteni şi sigur aţi 

făcut fapte bune, v-aţi ajutat între voi, eu m-am 

gândit să vă ofer ,,o brăţară a prieteniei’’. 

Copiii ascultă cu 

atenţie şi se 

concentreză asupra  

fişelor de lucru. 

 

 

 

 

 

 

Copiii execută 

exerciţiile propuse de 

către educatoare 

 

 

 

 

Copiii ascultă 

aprecierile. 

 

Conversaţia 

Explicaţia 

Exerciţiul 

 

 

Fişe de lucru 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

Exerciţiul 

 

 

 

 

 

Conversaţia 

 

Recompense 

 

 

 

Evaluez munca şi 

comportarea 

copiilor. 
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PROIECT DE LECȚIE 

Bibiruș Alina-Marcela 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială „Vasile Alecsandri” Roman 

 

CLASA: pregătitoare 

ARIA CURRICULARĂ: Limbă și comunicare 

DISCIPLINA: Comunicare în limba română 

UNITATEA DE ÎNVĂȚARE: Lumea poveștilor 

SUBIECTUL LECȚIEI: Sunetul  ,,v” şi literele ,,v și V” 

TIPUL LECȚIEI: transmitere de noi cunoștințe 

FORMA DE REALIZARE: activitate integrată 

DISCIPLINE INTEGRATE: MEM, AVAP, DP 

COMPETENȚE SPECIFICE VIZATE:  

1.3. Identificarea sunetului iniţial şi/sau final dintr-un cuvânt, a silabelor şi a cuvintelor din 

propoziţii rostite clar şi rar; 

2.1. Pronunţarea clară a sunetelor şi a cuvintelor în enunţuri simple; 

3.1. Recunoaşterea unor cuvinte uzuale, din universul apropiat, scrise cu litere mari şi mici de 

tipar; 

4.1. Trasarea elementelor grafice şi a contururilor literelor, folosind resurse variate; 

COMPETENȚE INTEGRATE:  

• MEM 

• 3.1. Descrierea unor fenomene/procese/ structuri repetitive simple din mediul apropiat, în 

scopul identificării unor regularităţi  

• DP.  

• 2.3. Explorarea caracteristicilor fiinţelor şi obiectelor preferate şi a interacţiunii simple cu 

acestea 

AVAP  

 2.2. Exprimarea ideilor şi trăirilor personale, în aplicaţii simple, specifice artelor vizuale. 

SCOPUL LECȚIEI: Familiarizarea elevilor cu sunetul ,,v” şi literele ,,V, v”, dezvoltarea 

competenţelor de comunicare corectă în diferite contexte. 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: 

O1. să  identifice personajele; 

O2. să pronunţe clar sunetul dat; 

O3. să identifice cuvinte care conţin sunetul ,,v”; 

O4. să despartă în silabe cuvintele date; 
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O5. să deseneze după model litera ,,V”; 

O6. să citescă corect cuvintele scrise; 

O7. să scrie cuvinte cu literele învăţate. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: inductivă, algoritmică 

METODE ȘI PROCEDEE DIDACTICE: conversația, observaţia, explicaţia, metoda fonetică, 

analitico-sintetică, jocul didactic, demonstrația, exerciţiul; 

MIJLOACE DIDACTICE: computer, internet, aplicațiile  Meet, Word Wall, Word Art, Youtube ; 

FORMA DE ORGANIZARE: frontal, individual; 

RESURSE TEMPORALE (pentru secvența pe Meet): 20 minute 

BIBLIOGRAFIE/SITEGRAFIE: 

 Peneş Marcela, Molan Vasile, Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed. Aramis, 

Bucureşti, 1996; 

 Molan, Vasile, Didactica disciplinelor – Comunicare în limba română și limba și literatura 

română din învățământul primar, Editura MINIPED (2014) 

 Peneş Marcela, Molan Vasile, Îndrumător pentru folosirea abecedarului, Ed. Aramis, 

Bucureşti, 1996; 

 Programa şcolară pentru disciplina COMUNICARE ÎN LIMBA ROMÂNĂ, Clasa 

pregătitoare, clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

 Programa şcolară pentru ARTE VIZUALE ŞI ABILITĂŢI PRACTICE, Clasa pregătitoare, 

clasa I şi clasa a II-a, Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013; 

 Programa şcolară pentru disciplina DEZVOLTARE PERSONALĂ Clasa pregătitoare, clasa I 

şi clasa a II-a Aprobată prin ordin al ministrului Nr. 3418/19.03.2013 

 SITEGRAFIE: 

https://wordwall.net/resource/9610084 

         

 

 Link youtube:  

https://youtu.be/1PAvYRSFens 
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Etapele lecției COMPETENȚ

E SPECIFICE/ 

OBIECTIVE 
OPERAȚIONA

LE 

CONȚINUTURILE 
ÎNVĂȚĂRII 

ACȚIUNI ȘI OPERAȚII DE 

ÎNVĂȚARE 
STRATEGII DIDACTICE 

Metode  şi      

procedee 
Mijloace 

didactice 
Forme de 

organizare 

1. 

CAPTAREA 

ATENȚIEI 

O2 Stabilesc conexiunea cu elevii mei pe 

Platforma Meet și partajez ecranul. 
Captarea atenţiei se realizează prin 

intermediul unei animații Chatter Pix, 

care anunță ce sunet și ce litere vom 

studia în oră. 

 

 

 

Elevii urmăresc pe ecran. 

 

 

 

Conversația 

introductivă 
 

 

 

 

 

 

 

Laptop Frontal 

2. ANUNȚA-

REA TEMEI 

ȘI A 

OBIECTI-

VELOR 

 Astăzi vom face cunoştintă cu 

sunetul ,,v” şi cu semnele grafice prin 

care îl putem reda în scris.  
O1  - vom identifica părţile 

componente ale corpului; 
O2  -vom pronunţa clar sunetul dat; 
O3  - vom descoperi cuvinte care 

conţin sunetul ,,v”; 
O4  - vom despărţi în silabe 

cuvintele date, 
O5  -vom desena după model literele 

v V; 
O6 –vom scrie cuvinte cu literele 

învăţate; 
O7 – vom citi corect cuvintele scrise. 

Elevii ascultă  
și urmăresc cu  atenție. 

Explicația Laptop Frontal 
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3. Dirijarea 

învățării 

 

 

 

 

 

O5 

O2 

O3 

O4 

 

O1 

 

 

O7 

 

 

 

 

 

O6 

Se citesc următoarele versuri: 
Povestea mea-ncepe-așa: 
A fost cândva vicleana vulpe 
are pe urs îl păcălea! 
Tu ai ghicit povestea mea?. 
Se vor colora diferit literele n N. 
Se vor denumi imagini, se va 

identifica poziția sunetului n în 

cuvinte, se vor despărți cuvinte în 

silabe. 
Se cere elevilor să identifice 

personajele ilustrate. 
Se vor citi cuvinte care conțin literele 

învățate, atât din auxiliar, cât și din 

Norul de cuvinte (Word Art). 
Se prezintă clipul de pe youtube care 

prezintă scrierea literei V. 
Se demonstrează elevilor cum se 

scriu literele v V. 
Se vor scrie cuvinte cu literele 

învățate. 

Elevii ascultă și urmăresc pe 

ecran. 
 

 

 

Colorează literele. 
Denumesc imagini, identifică 

poziția sunetului în cuvinte, 

despart cuvinte în silabe. 
Identifică personajele. 
 

Citesc cuvintele. 
 

 

 

Urmăresc explicațiile. 
 

 

 

Scriu cuvinte. 

Explicația 
 

 

 

 

Observația 
Metoda 

fonetică-

analitico-

sintetică 
 

 

 

 

 

 

 

Demonstrația 
 

 

 

Exercițiul 

Laptop 

 

 

 

 

Laptop 

Frontal 

 

 

 

 

Individual 

Frontal 

4. 

Asigurarea 

retenției și a 

transferului 

 Se va folosi aplicația Word All, Roata 

literelor. 
 Jocul didactic Laptop Frontal 

5. Tema 

pentru acasă 

 Realizarea literelor v V din plastilină 

și crearea de cuvinte folosind 

aplicația Word Art. 
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PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ: „În așteptarea lui Moș Nicolae” 

Profesor învățământ preșcolar: Cimpoieșu Cristina  

Grădinița Nr. 1 Moara Vlăsiei, Județul Ilfov 

NIVELUL/GRUPA: 3-5 ani, I,  Grupa mijlocie  

TEMA ANUALĂ DE STUDIU: Cum este/a fost şi va fi aici pe pământ? 

TEMA PROIECTULUI: „Din bătrâni se povestește” 

TEMA SĂPTĂMÂNII: :„Vine Moș Nicolae!” 

TEMA ZILEI: „În așteptarea lui Moș Nicolae” 

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată: ADP + ALA I + ADE (DȘ + DEC) + ALA II 

TIPUL ACTIVITĂȚII: Mixtă (Transmitere și însușire de noi cunoștințe, consolidare de priceperi și 

deprinderi) 

FORMA DE ORGANIZARE: Frontal, individual 

SCOPUL ACTIVITĂȚII: Dezvoltarea operaţiilor intelectuale prematematice. Formarea capacităţii 

copiilor de a observa şi compara grupe de obiecte, de a sesiza unele relaţii cantitative, prin formare de 

perechi (punere în corespondenţă, obiect cu obiect, din cele două grupe comparate); de a indica şi a 

exprima verbal unde sunt „mai multe decât…”,  unde sunt „mai puţine decât…” și unde sunt „tot atâtea”.  

ELEMENTE COMPONENTE ALE ACTIVITĂŢII INTEGRATE: 

❖ Activități de dezvoltare personală: 

➢ Întâlnirea de dimineață: „În așteptarea lui Moș Nicolae” - Salutul, prezența, calendarul 

naturii, noutatea zilei 

➢ Tranziții: „Vine Moș Nicolae!”- cântec, Găsește perechea „Moș Nicolae”- joc online , „Bat 

din palme” – joc muzical 

➢ Rutine: Deprinderi de igienă personală:”Mâinile curate iți dau sănătate!”, Deprinderi de 

ordine și curățenie: ”Munca eu am terminat și pe masă las curat!” 

❖ Activități liber alese I: 

➢ Artă: Grafisme „Ornare Ghetuță” 

➢ Joc de masă: Puzzle online „Moș Nicolae”, puzzle online „Ghetuța” 

❖ Activități pe domenii experiențiale (DȘ + DEC): 

➢ DȘ (Activitate matematică): „Mai multe, mai puține, tot atâtea” – exercițiu cu material 

individual, PPT „Mai multe, mai puține, tot atâtea”., fișă de lucru „Vine Moș Nicolae!” 

➢ DEC (Activitate artistico-plastică): „Cadoul mult dorit” – desen 

❖ Activități liber alese II: 

➢ „Ajută cadourile să ajungă la copii” – joc distractiv 

➢ Momentul de poveste: „Povestea lui Moș Nicolae” 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE: La sfârșitul activității, copiii vor fi capabili: 

➢ O1 - să reconstituie imaginea a minimum un  puzzle online din cele puse la dispoziție; 

➢ O2 - să ordoneze elementele mulțimilor după formă; 

➢ O3 - să formeze perechi între elementele celor două mulțimi; 

➢ O4 - să determine raporturi cantitative între mulțimile comparate; 

➢ O5 - să execute mişcări la semnalul educatoarei şi în sensul indicat de aceasta. 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

❖ Metode și procedee: conversația, explicația, observația, exercițiu cu material individual, 

demonstrația, jocul muzical, jocul cu text și cânt, aprecierea verbală. 
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❖ Mijloace de învățământ: laptop, PPT Prezența, PPT Calendarul naturii, puzzle-uri 

online, video online „Sus-jos”, poză Moș nicolae, joc online Găsește perechea „Moș 

Nicolae”, fișă grafisme „Ornare Ghetuță”, PPT „Mai multe, mai puține, tot atâtea”.tablă 

magnetică, jetoane magnetice, marker, fișă de lucru „Vine Moș Nicolae!”, creioane colorate, 

coală albă, jucării, „Povestea lui Moș Nicolae” – video online.Scenariul zilei 

Activitățile derulate având drept temă „În așteptarea lui Moș Nicolae” se vor desfășura online 

(sincron) pe platforma agreată de unitatea de învățământ. 

În etapa: Moment organizatoric, educatoarea verifică dacă toți copiii sunt pregătiți / conectați 

pentru începerea activității. 

Activități de dezvoltare personală: Întâlnirea de dimineață: activitatea zilei debutează cu 

Salutul de dimineață: copiii sunt conectați prin videoconferință în fața ecranelor. Salutul începe de la 

educatoare ,,Bună dimineaţa, dragi copii! Mă bucur că suntem astăzi împreună!” .Copiii vor răspunde 

la salut: „Bună dimineața, doamna educatoare!” apoi se vor saluta între ei. 

Educatoarea cere copiilor să se ridice în picioare și se trece la Momentul de înviorare. 

Educatoarea împreună cu copiii  execută mișcările pe baza melodiei „Sus-jos”. 

Se face apoi Prezența: copiii vor privi PPT-ul partajat pe ecrane și vor răspunde „prezent” 

atunci când își vor auzi numele și își vor recunoaște poza. Educatoarea va întocmi astfel tabelul de 

prezență trecând în dreptul copiilor prezenți câte o ghetuță. 

În continuare, copiii sunt invitați să stabilească împreună cu educatoarea, având drept suport 

PPT-ul partajat pe ecran, data, ziua, luna, anotimpul în care ne aflăm și starea vremii, completând astfel 

Calendarul naturii. Fiecare răspuns corect va fi apreciat verbal. 

Pentru a sesiza prin ce se deosebeşte această zi de grădiniţă (grădinița de acasă) de celelalte, 

educatoarea sprijină copiii în evidenţierea noutăţii zilei: educatoarea arată copiilor cum și-a pregătit 

ghetele în așteptarea lui Moș Nicolae, iar apoi aceștia vor spune pe rând dacă și ei și-au pregătit ghetele. 

Tranziție: înainte de a trece la următoarea etapă educatoarea împreună cu copiii vor cânta 

cântecul „Vine Moș Nicolae!”. 

În etapa: Captarea atenției, educatoarea prezintă o imagine cu Moș Nicolae care lasă în 

ghetuțele copiilor cadouri, apoi le adresează câteva întrebări despre ce și-ar dori să primescă. 

Se trece apoi la următoarea etapă Anunțarea temei și a obiectivelor în care educatoarea anunță 

tema zilei „În așteptarea lui Moș Nicolae” și activitățile pe care le vor desfășura astăzi. Copiii sunt 

încurajați să-și exprime opinia cu privire la centrele de interes și hotărăsc împreună cu educatoarea că 

vor lucra mai întâi la unul dintre acestea. 

În etapa: Reactualizarea cunoștințelor, educatoarea adresează câteva întrebări copiilor: „Cine 

este Moș Nicolae?”, „Cum trebuie să fim pentru a primi cadouri de la Moș Nicolae?”,etc. Fiecare răspuns 

corect va fi apreciat verbal. 

Tranziție: educatoarea împreună cu copiii vor executa jocul muzical „Bat din palme / Clap, clap 

clap / Din picioare / Trap, trap, trap /  Ne-nvârtim, ne răsucim / Și la centre ne oprim.”. 

Prezentarea noului conţinut şi dirijarea învăţării: 

Activități liber alese I: Educatoarea prezintă centrele de interes, explică și demonstreaza modul 

de rezolvare a sarcinilor fiecărui centru: 

• Artă: Grafisme „Ornare Ghetuță” 

• Joc de masă: Puzzle online „Moș Nicolae”, puzzle online „Ghetuța” 

La finalul activității pe centre de interes, copiii prezintă lucrările realizate, observă și analizează 

lucrarile colegilor și sunt încurajați să își exprime opinia cu privire la acestea. Educatoarea face aprecieri 

verbale. 
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Tranziție: educatoarea proiectează pe ecran jocul Găsește perechea „Moș Nicolae”, la care 

copiii vor răspunde pe rând pe măsură ce găsesc perechea potrivită, primind aprecierea verbală a 

educatoarei. 

Activități pe domenii experiențiale: 

❖ DȘ (Activitate matematică): având drept suport PPT-ul „Mai multe, mai puține, tot 

atâtea” educatoarea explică formarea mulțimilor cu elemente de aceeași formă, formarea de perechi între 

elementele celor două mulțimi, iar apoi determină raporturile cantitative între mulțimile comparate utilizând 

termenii: „mai multe”, „mai puține”, „tot atâtea”. 

Asigurarea retenţiei şi transferului se va realiza prin intermediul exercițiului cu material 

individual. Educatoarea roagă copiii să se uite cu atenție la jetoanele pe care le au la dispoziție și să 

formeze primele două mulțimi: cea a băieților și pe cea a mașinilor și să le aranjeze pe o foaie albă, în 

același mod în care le-a ordonat ea pe tabla magnetică. Educatoarea le cere copiilor apoi, să facă astfel 

încât fiecărui băiat să îi revină câte o mașină, lucru realizat prin trasarea de linii pentru a evidenția 

fiecare pereche baiat-mașină cu ajutorul unui creion (în cazul copiilor) / marker (în cazul educatoarei). 

Educatoarea îi întreabă pe copii ce observă și nominalizează unul dintre aceștia să răspundă. În funcție 

de răspunsul dat copilul este apreciat verbal sau corectat. Se repetă aceste operațiuni cu toate jetoanele 

pregătite. 

Obținerea performanței: educatoarea cere copiilor să pregătească fișa de lucru „Vine Moș 

Nicolae!”, apoi le explică fiecare sarcină pe care o au de efectuat. Copiii completează fișa de lucru, iar 

la final le prezintă iar educatoarea face aprecieri verbale. 

Tranziție: Prin recitarea de către educatoare: „Mulțimi, noi am comparat / Haideți toți la desenat!” 

se trece la activitatea artistico-plastică. 

❖ DEC (Activitate artistico-plastică): Desen „Cadoul mult dorit””. Mai întâi, sub 

îndrumarea educatoarei, se intuiesc materialele (coală albă pentru desen, creioane colorate / carioci). 

Apoi se explică și se demonstrează de către educatoare, modul de realizare a desenului, încadrarea în 

spațiul foii. 

Înainte de a începe activitatea, copiii realizează la indicațiile educatoarei, exerciții de încălzire 

a mușchilor mici și a mâinilor (închiderea și deschiderea pumnilor, rotirea pumnilor, cântăm la pian). 

Copiii realizează lucrările, iar la final le prezintă, observă și analizează lucrarile colegilor și sunt 

încurajați să își exprime opinia cu privire la acestea. Educatoarea face aprecieri verbale. 

Activități liber alese II: 

Încheierea activităţii se realizează prin: 

• desfășurarea jocului distractiv „Ajută cadourile să ajungă la copii” în care copiii au la dispoziție 

mai multe jucării pe care le vor duce în viteză parcurgând un traseu cu obstacole. 

•  Momentul de poveste „Povestea lui Moș Nicolae” – vizionare film online. 
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   PROIECT DE  ACTIVITATE  EXTRAȘCOLAR 

ZIUA CURĂŢENIEI 

                                                                         Neguț Ecaterina Camelia 

                                                                      Școala Gimnazială „Sanda Movilă”, Albota, Argeș 

 

COORDONATOR: prof. Neguț Ecaterina Camelia 

DURATA PROIECTULUI:septembrie 2018 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:curtea școlii Şcolii Gimnaziale „Sanda Movilă”, comuna Albota 

        

Motivaţia proiectului: 

Protecţia naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societăţii 

contemporane şi comportă trei aspecte importante: prevenirea deteriorării mediului, acţiuni de 

depoluare şi reconstrucţie ecologică, ce constau, în principal, în măsuri reparatorii şi păstrarea sau 

întreţinerea zonelor depoluate. 

 Interesul şi dragostea pentru natură sunt la majoritatea copiilor instinctive. În plus, 

comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viaţa.  

Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocroteşti, menţinând 

curăţenia şi îngrijind frumuseţile ei, oriunde te-ai afla. Ocrotind natura, ne ocrotim pe noi înşine! Ce ne 

oferă natura în schimbul prieteniei noastre? Oare puteţi să vă imaginaţi o natură fără iarbă, fără frunze, 

fără arbori şi păsări? 

 Viitorul se referă la caracterul preventiv al acţiunilor, propunându-ne cu toţii să asigurăm o 

lume mai curată, în care copilul să ştie că fiecare gest contează, atât al său personal, cât şi ca parte a 

unui grup în cadrul comunităţii. 

 

Scopul proiectului:  

Sensibilizarea, conştientizarea şi implicarea elevilor în activităţi de protecţie a mediului din 

comunitate. 

 

Obiectivele proiectului: 

- curăţarea deşeurilor din curtea școlii; 

- conştientizarea cetăţenilor cu privire la importanţa conservării mediului şi a civilizării 

semenilor ; 

       - adoptărea unui comportament responsabil; 

- informări în ceea ce priveşte protecţia mediului;  

       - conştientizarea autorităţilor asupra riscurilor depozitării neconforme a deşeurilor ; 

       - implicarea cetăţenilor, indiferent de etnie, religie, statutut profesional, uniţi de un obiectiv 

comun;  

       -  implicarea autorităţilor (primăriei);  

       - implicarea firmelor de specialitate ( operatori de salubritate);  

       - implicarea persoanelor publice; 

       - repetarea acţiunii periodic; 

       - formarea şi cultivarea interesului pentru înfrumuseţarea şcolii şi zonei din împrejurimile şcolii;      

       - cultivarea capacităţii de cooperare în scopul protejării mediului; 

       - familiarizarea cu aspecte legate de protecţia mediului înconjurător; 

       - formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă aceste norme. 
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5. Grup ţintă:  

 - Elevii claselor V- VIII de la Școala Gimnazială „Sanda Movilă” 

 - Cadre didactice 

 

6. Metode de evaluare: 

Ecologizarea spaţiului din curtea şcolii și comuna Albota. 

Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 

 

7. Activităţi programate: 

 

NR. 

CRT. 

 

ACTIVITATEA 

 

LOC 

DESFĂŞURARE 

 

PERIOADA 

 

1. 

21septembrie- Ziua curăţeniei 

-Discutarea unor norme de comportare în natură;  

-Împărțirea sacilor și a mănușilor; 

 

Sala de clasă 

 

 

21 septembrie 

 

2. 

 

-Activităţi de ecologizare a spaţiului din curtea şcolii şi a 

șanțurilor din comuna Albota; 

-Îngrijirea plantelor din curtea școlii 

 

     Curtea şcolii 

Comuna Albota 

 

 

 

21 septembrie  

 

8. Materiale, resurse: 

Resurse umane: elevii și cadrele didactice implicate 

Resurse materiale:  materiale necesare pentru ecologizare (mănuşi, saci menajeri); 

Diseminarea proiectului : Se va face pe site-ul școlii. 
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Proiect de lecție 

Istrati Ala 

Colegiul Agricol “Traian Săvulescu” 

 

Obiectul: Matematica M2 

Clasa: a XII-a  

Unitatea de învățare:Grupuri 

Subiectul lecției: Legi compoziție. Aplicații 

Tipul lecției: Lecție de recapitulare și sistematizare a cunoștințelor 

Obiective operaționale: 

O1- să definească noțiunile învățate; 

O2- să recunoască în aplicații anumite tipuri de legi; 

O3-să argumenteze corect alegerea unei variante; 

O4-să aplice noțiunile învățate privitor la proprietățile legilor de compoziție; 

O5- să aprecieze corect soluțiile oferite de ceilalți colegi;  

Strategii didactice: 

• Metode și procedee: conversația euristică, explicația, exercițiul, lucrul individual, lucrul pe grupe,demonstrația, metoda cubului, turul galeriei. 

• Modul de organizare și desfășurare a activității: frontal, individual. 

• Mijloace de învățământ: cretă, tabla, fișe de lucru, postere, cubul confecționat 

Bibliografie: 

[1] Mircea Ganga – Matematică- manual pentru clasa a XII-a , Ed. Mathpress, 2005. 

[2] Marius Burtea, Georgeta Burtea- Matematică M2 - Culegere exerciții și probleme clasa a XII-a Mtehnologic, Ed. Campion, 2013 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile 

instruirii 

Evaluarea 

rezultatelor 

Moment 

organizatoric 

 Asigurarea condițiilor optime 

pentru desfășurarea lecției 

(curățenie, lumină, ținută…). 

Verificarea prezenței elevilor. 

Conversația  

Anunțarea 

temei 

 Se prezintă tema lecţiei. 

Se prezintă pe scurt în ce constă 

“Metoda cubului”. 

Se împarte clasa în grupe de 4 

elevi , criteriul fiind aşezarea în 

bancă. În acest fel se asigură o 

eterogenitate a grupelor şi se 

evită momentul de dezordine 

care s-ar creea dacă elevii ar fi 

nevoiţi să-şi schimbe locurile. 

Conversația  

Frontal 

Individual  

Metoda Cubului 

Analiza 

răspunsurilor 

Recapitularea 

și 

sistematizarea 

cunoștințelor  

 

 

O5 

Se prezintă elevilor metoda 

,,Cubul - metodă modernă de 

învăţare prin cooperare”. Se 

arată elevilor un cub din carton 

având feţele colorate diferit, 

fiind inscripţionate cu 

următoarele verbe active: 

Faţa 1: Albastru - verbul 

DESCRIE  

Faţa 2: Roşu - verbul COMPARĂ   

Faţa 3: Verde - verbul 

ASOCIAZĂ  

 Faţa 4: Negru - verbul 

ANALIZEAZĂ   

Faţa 5: Roz - verbul APLICĂ   

Faţa 6: Portocaliu - verbul 

ARGUMENTEAZA   

Elevii sunt împărţiţi  în 6 grupe 

eterogene, nu neapărat egale 

numeric. 

Fiecare grupă primeşte o coală 

colorată în nuanţele precizate 

mai sus. Echipele aleg un lider 

de grup care va arunca zarul 

pentru a vedea faţa pe care este 

scris verbul definitoriu pentru 

acea grupă (descrie, compară, 

asociază, analizează , aplică şi 

argumentează). 

 

Conversația 

Exercițiul    

Explicația 

Demonstrația 

Metoda Cubului 

Pe grupe 

 

Observarea 

sistematică 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile 

instruirii 

Evaluarea 

rezultatelor 

Se anunţă tema de discutat şi 

timpul de lucru alocat fiecărei 

grupe. Se anunţă obiectivele 

lecţiei de recapitulare. Se 

împart fişele cu sarcinile de 

lucru în grup (anexele 1- 6). 

Timp de 25 de minute elevii 

lucrează în echipă la sarcina de 

lucru primită. Profesorul 

supraveghează activitatea 

elevilor şi dă indicaţii acolo 

unde este nevoie. Soluţionează 

eventual şi situaţiile în care nu 

toţi elevii se implică în cadrul 

activităţii de grup sau atunci 

când un elev monopolizează 

toate activităţile. 

Realizarea de 

către elevi a 

posterelor pe 

baza 

cunoștințelor 

recapitulate 

O1 

O2 

O3 

O4 

 

 

Elevii care primesc fişa cu 

verbul descrie vor avea de 

enumerat prprietățile legilor de 

compoziție,de arătat dacă o 

lege este comutativă, 

asociativă, admite element 

neutru; (ANEXA 1) 

Elevii care primesc fişa cu 

verbul compară vor stabili 

asemănări  şi deosebiri între 

legile de compoziție scrise în 

alte moduri. (ANEXA 2) 

Elevii care vor avea fişa cu 

verbul asociază, vor asocia 

fiecărei noţiuni, formulele de 

calcul, exercițiu rezultatul 

corect. (ANEXA 3) 

Pentru grupa care va avea de 

analizat, sarcina de lucru va 

cere ca elevii  să analizeze 

pentru ce valori este adevărată 

legea de compoziție din cadrul 

exercițiului. (ANEXA 4) 

Elevii care vor primi fişa cu 

verbul aplică vor avea de 

rezolvat diferite aplicaţii ale 

legilor de compoziție, știind că 

sunt comutative, asociative, 

Conversația 

Frontal  

Observarea 

sistematică 
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Etapele lecției Obiective Conținutul lecției Strategiile 

instruirii 

Evaluarea 

rezultatelor 

admit element neutru, element 

simetrizabil. (ANEXA 5) 

Elevii ce vor primi fişa cu 

verbul argumentează vor avea 

de analizat şi justificat 

existența elementului neutru,de 

rezolvat ecuații care se bazează 

pe o anumită lege de 

compoziție  

(ANEXA 6) 

Aprecierea 

activității 

elevilor 

O5 

 

Evaluare : (15 min) 

După expirarea timpului de 

lucru (25 min) se va aplica 

metoda ,, turul galeriei”. 

Materialele realizate, posterele, 

vor fi expuse în clasă în 6 

locuri vizibile. Elevii din 

fiecare grup îşi vor prezenta 

mai întâi sarcina de lucru şi 

modul de realizare a ei, apoi, la 

semnalul dat de profesor, vor 

trece, pe rând pe la fiecare 

poster al colegilor de la altă 

grupă şi vor acorda acestora o 

notă. După ce fiecare grup a 

vizitat ,,galeria” şi a notat 

corespunzător producţiile 

colegilor, se vor discuta notele 

primite şi obiectivitatea 

acestora, se vor face aprecieri 

şi se vor corecta eventualele 

erori. 

Se anunţă  tema pentru acasă.(3 

min) [2] Testul 5,7 pag.35,36 

Turul Galeriei 

 

Conversația 

 

 

Frontal 

 

 

 

Anexa 1 

DESCRIE 

- enumeraţi proprietățile legilor de compoziție; 

- definiţi noţiunea de parte stabilă a unei mulțimi nevide în raport cu o operație algebrică; 

-  Pe  se definește legea 7 7 42x y xy x y= + + +  . Arătați că legea este comutativă și 

asociativă. 

- Fie ( )1,1G = −  și legea de compoziție *
1

x y
x y

xy

+
=

+
 . Arătați că pentru orice 

, *x y G x y G   . 

- Să se arate că legea „*” admite elemente simetrizabile pentru elementul neutru e=3 și legea 

este definită prin * 2 2 6x y xy x y= − + −  . 
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- Fie pe  legea 6x y x y= + −   asociativă și comutativă, ,x y   . Aflați elementele 

simetrizabile ale legii. 

Anexa 2 

COMPARĂ 

- Se consideră  legea de compoziție ( )( )* 3 3 3x y x y= − − +  . Comparați valoarea expresiilor 

( ) ( ) ( ) ( )2014 * 2013 * * 2013 * 2014E = − −  și 1*2*3* *1007F =   

- Pe se definesc legile * 3 2 1x y x y= + −  și 2, ,x y x y x y= − +    . Comparați 

( ) ( )1 2 * 3 4  cu ( ) ( )1*2 3*4 . 

- Pe  definim legea de compoziție ( )2 3x y xy x y= − + +  . Verificați că 

( )( )2 2 1, ,x y x y x y= − − +     

- Pe  se definesc legile de compoziție * 2 2 6x y xy x y= − − +  , ( )3 12x y xy x y= − + +  . 

Verificați că ( ) ( )*2 3 1x x− = −  . 

- Pe mulțimea  se definește legea de compoziție asociativă ( )
1

3
2

x y xy x y= − − +  

.Verificați dacă elemnetul neutru al legii " "   este 3e =  . 

Anexa 3 

ASOCIAZĂ 

Asociați exercițiilor din coloana A, răspunsurile corecte din coloana B. 

A 

 

B 

1. Fie pe  legea de compoziție 

3 2 , ,x y xy x y x y= − +    Soluția ecuației 

2 3x =  este..... 

7

2
  

2. Se consideră legea de compoziție 
( ) ( )2log

* 2 , , 0,
x y

x y x y
+

=   . 3*5  =.........  
 0;8   

3. Pe se definește legea 3x yx y +=  . 

( )3 4− =   

-9 

4. Pe se definește legea de compoziție 

2 8 8 36x y xy x y= − − +  . Soluția ecuației 

36x x =   

5. Pe se definește legea de compoziție 

* 2 6 6 21, ,x y xy x y x y= − − +    . 

Elementul neutru este...... 

1

3
 

1  

6. Pe mulțimea se definește legea de compoziție 

asociativă 11x y x y= + +  . Soluția ecuației 

6

1
de ori

x x x x =  este..... 

8 

  1,8−   

 

Anexa 4 

ANALIZEAZĂ 

1. Pe  se consideră legea * 3 , ,x y xy x ay b a b= + + +   . Pentru ce valori ale lui a și b 

este adevărată egalitatea ( )3 * 3,x x− = −    . 

2. Pe  fie legea de compoziție ( )( )2 2 2x y x y= − − +  . Demonstrați că 2 2x =  . 
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3. Fie  ( )0;M = +  . Pe mulțimea M  se definește legea de compoziție * 2x y xy=  , 

demonstrați că 8*81  . 

4. Pe   se definește legea de compoziție asociativă dată de 
2 2* 4x y x y= + +  . Arătați că 

numărul 
8

1*1*1* *1
de ori

 este întreg. 

5. Pe mulțimea  se definește legea de compoziție ( )( )* 3 3 3x y x y= − − +  .Determinați 

numărul întreg a care are proprietatea că * 3,x a x=    . 

Anexa 5 

APLICĂ 

1. Știind că legea ( )( )* 3 1 1 1, ,x y x y x y= + + −    este asociativă , calculați 

( ) ( ) ( )2008 * 2007 * * 1 *0*1* *2008− − −  . 

2. Fie legea de compoziție * 2x y x y= + −  . Știind că legea este asociativă , rezolvați ecuația 

* * 5x x x =  . 

3. Se consideră legea de compoziție 2 2 3x y xy x y= + + −  . Să se demonstreze că legea este 

comutativă. 

4. Pe  se consideră legile de compoziție 3x y mx y= + −  și * 3x y x y= + +  . 

a) Să se determine m  , astfel încât legea " "  să fie comutativă. 

b) Pentru 1m =  , să se calculeze ( ) ( )1 1 * 2 3−     

5. Pe  se consideră legea de compoziție , ,x y xy x my n m n= − + +   . Pentru 1m = −  

și 2n =  să se arate că legea este asociativă. 

Anexa 6 

ARGUMENTEAZĂ 

1. Pe definim legea * 3 3 3 2x y xy x y= + + +  .  

a) Argumentează că ( )( )* 3 1 1 1, ,x y x y x y= + + −     

b) Argumentează că ( )1,−   este parte stabilă în raport cu legea "*"   

2. Alcătuiți tabla legii "*", *x y x y= −  , definită pe  0,1, 2,3M =  . 

3. Pe mulțimea numerelor reale se consideră legea de compoziție ( )( )* 4 4 4x y x y= − − +  . 

Justificați ,că dacă oricare ar  fi ( ), 4,x y   atunci și ( )* 4,x y   . 

4. Pe se definește legea de compoziție , ,x y xy x y x y= + +     

a) Stabiliți dacă legea este asociativă? 

b) Justificați egalitatea ( )1 1x − = −   

 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1562 
 

PROIECT DE LECȚIE 

-  Printr- o faptă bună, și eu pot schimba lumea! 

                                                                                 Prof. Cosma Cornelia 

                                                                         Liceul cu Program Sportiv “ Florin Fleșeriu” Sebeș 

 

 

TITLUL LECȚIEI-  Printr- o faptă bună, și eu pot schimba lumea! 

TEMA: Calitatea relațiilor sociale 

TIPUL LECȚIEI-Mixtă 

TIMP ALOCAT- 50 minute 

PROFESOR- 

CLASA –a IX-a 

OBIECTIVE- 

1-identificarea conceptului de responsabilitate,  întrajutorare, cetățean activ, empatie; 

2-identificarea factorilor care pot deteriora sau îmbunătăți viața socială; 

3-exersarea abilităților de a întrajutora, de a fi receptiv la nevoile celuilalt. 

METODE DIDACTICE- conversația euristică, comparația, învățarea prin descoperire, joc didactic. 

FORMA DE ORGANIZARE A ACTIVITĂȚII- frontal, pe grupe,  

RESURSE MATERIALE- flipchart, markere, fișe de lucru, videoproiector, laptop, hârtie colorată, 

cartonașe 

RESURSE UMANE- profesor, elevi 

DESCRIEREA ETAPELOR LECȚIEI 

1. MOMENTUL ORGANIZATORIC-2 minute 

- profesorul organizează clasa în grupe de șase elevi prin alegerea unui nume de floare ( orhidee, 

trandafir, liliac, etc), la nevoie, numărul grupelor putând fi crescut. 

2. ANUNȚAREA TITLULUI LECȚIEIE ȘI A COMPETENȚELOR VIZATE-1 minut 

-profesorul scrie pe tablă titlul si le prezintă elevilor obiectivele  urmărite 

3. CAPTAREA ATENȚIEIE-20 min 

-profesorul propune un joc-„Problemele tuturor”. Fiecare elev desenează pe o coală de hârtie un totem 

sau un simbol care îl reprezintă, fără a-și scrie  numele. De asemenea, menționează o problemă pe care 

el a sesizat-o, a trăit-o în școală/ în viața personală. Apoi, dă mai departe( de la stânga la dreapta) foaia 

colegilor săi, fiecare încercând să ofere un ajutor/ o soluție la rezolvarea acelei probleme. La finalul 

acestui moment, fiecare elev își prezintă problema și soluțiile primite, alegând- o și pe cea mai bună. 

-profesorul întreabă elevii- „Cum v-ați simțit când vi s-a cerut un ajutor/o soluție la  problema  unui  

coleg sau a unei persoane necunoscută?”  „Ce sentimente aveți în urma acestei experiențe de sprijinire 

a celuilalt , de întrajutorare ?” 
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4. ACTIVITĂȚI- 25 minute 

a. Definirea termenului de  responsabilitate,  întrajutorare, cetățean activ, empatie 

b. Cum devenim cetățeni responsabili și empatici? 

- se vizionează clipul “ Mr .Indifferent” by Aryash Feiz 

- reflecție: profesorul întreabă: Ce ați văzut? Care este atitudinea personajului ? Ce a cauzat 

schimbarea  în comportamentul său și în atitudine? Care este gestul care a adus schimbarea în atitudinea 

și comportamentul său ? Cum s-a simțit personajul după acel gest bun? Dar persoana ajutată? 

c. Profesorul propune următorul joc didactic- elevii sunt rugați să extragă pe rând, din cutia misterioasă, 

un cartonaș pe care este scrisă o situați reală, dar posibilă, la care se așteaptă reacție. Ca variantă a 

jocului, doar jumătate din cartonașe pot fi scrise, celelalte rămânând în alb. Deci, doar jumătate dintre 

elevii vor putea reacționa la situații, ceilalții acultând și intervenind doar dacă au ceva de completat.    

 -EVALUARE ȘI FEEDBACK-2 minute 

-profesorul apreciază colaborarea și răspunsurile elevilor și le propune acestora să realizeze un eseu sau 

un video scurt în care să prezinte o întâmplare în care s-a petrecut  o faptă bună  așa cum au trăit-o 

personal, au văzut-o sau cum și-o imaginează într-o lume mai bună. 

PROPUNERI DE SITUAȚII –activitatea c. 

1. Ești pe stradă. Un bătrân dorește să traverseze pe trecerea de pietoni dar nu are curajul, deoarece  este 

foarte aglomerată și el merge foarte greu. Tu ești acolo și ce faci ? 

2. Ești în clasă. Ai un coleg care este mai sărac și care, în pauza mare, nu are ce să mănânce, deoarece 

nu are nici bani nici pachet cu mâncare. Ești acolo și ce faci ? 

3. Peste o săptămâna, în clasa ta, se organizează o excursie cu colegii și cu domnul diriginte. Un coleg 

din clasă ar dori să meargă, dar nu are posibilități financiare. Ești acolo  și ce faci ? 

4. In drumul tau spre școală, treci zilnic pe lângă un chioșc de covrigi și pe lângă un cerșetor. Ești acolo 

și ce faci ? 

5. Într-o zi, întîlnești  în drumul tău o persoană care plânge. Nu o cunoști. Ești acolo și ce faci ? 

6. Ești într-un mijloc de transport în comun. O altă persoană, mult mai în vârstă de cât tine, stă în 

picioare și pare obosită. Ești acolo și ce faci ? 

7. Tocmai ce ți-ai cumpărat o haină nouă, pe lăngă celelalte multe pe care le ai. Știi că în orașul tău sunt 

și adolescenții care nu au posibilitățile tale. Ești acolo și ce faci ? 

8. In farmacie, o persoană ar vrea să își cumpere medicamente, dar constată că nu poate, deoarece îi 

lipsesc 2 lei. Farmacista o trimite acasă după bani. Ești acolo și ce faci ? 

9. Mănânci un sandviș și pe lângă tine trece un câine vagabond, flămând.  Ești acolo și ce faci ? 

10. Stii că un coleg de clasă a lipsit de la școală din motive personale. Nu este rău intenționat acel coleg, 

iar la școală, el se străduiește mult să învețe. Ești acolo și ce faci ? 
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Proiect ,,Vibrăm împreună, explorăm împreună, învățăm împreună” 
 

Profesor: Spineanu Claudia-Ileana  

Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici Loga” Timișoara  

 

Perioada: iunie 2019 

Tema: Educația pentru toți copiii 

Scopul: Promovarea rolului și a imaginii pozitive a cadrelor didactice, dar și familiarizarea cu specificul 

educațional al copiilor al copiilor cu deficiență de vedere 

Parteneri: Colegiul Național ,,Constantin Diaconovici Loga” Timișoara; Liceul Teoretic Special ,,Iris” 

Timiș 

Grup țintă: Elevi cu cerințe educaționale speciale de clasele V-VIII 

Obiectivele proiectului:  

• cultivarea respectului pentru educație și educatori; 

• cunoașterea drepturilor copilului, în special dreptul la educație al tuturor copiilor; 

• îmbunătățirea relației școală-elev; 

• cunoașterea semnificației zilei de 5 iunie; 

• conștientizarea importanței rolului educației/profesorului în viitorul elevilor.  

Activitățile proiectului:  

• dezbateri pe tema rolului profesorului în actul educațional pentru elevii tipicu și adaptările 

curriculare specifice elevilor cu deficiență de vedere; 

• exercițiu practic de orientare și mobilitate; 

• exerciții de percepție tactil-kinestezică; 

• accesul la informație pentru elevii nevăzători- prezentarea tehnologiilor multimedia specifice.  

Evaluarea:  

- prin feedback-ul oferit de către elevi, chestionare, fotografii, înregistrări video.  

 

Descrierea activității desfășurate:  

Elevii de clasa a VI-a ai Colegiului Național ,,Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara s-

au deplasat la Liceul Teoretic Special Iris, unde au întâlnit elevi cu deficiențe de vedere, împreună cu 

care au petrecut câteva ore pentru a se cunoaște mai bine și pentru a afla cum învață și cum își petrec 

timpul liber acești copii de vârsta lor.  

A fost desfășurat, mai întâi, un curs de familiarizare a elevilor Colegiului Național ,,Constantin 

Diaconovici Loga” din Timișoara cu specificul deficiențelor de vedere. Aceștia au aflat că elevii cu 

aceste deficiențe au dezvoltat mai multe organe sensibile cu ajutorul cărora învață despre lume, lipsa 

văzului fiind compensată de un auz și și un simț tactil excelente. De asemenea, ei au aflat că 

achiziționarea de cunoștințe și metode de predare variază și depind de gradul individual de vedere 

afectată. 
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Organele vizuale joacă un rol important în percepția și dezvoltarea propriei persoane, precum 

și în orientarea în ceea ce privește spațiul din jur. Toate mișcările pe care le face o persoană sunt 

controlate de vedere. Pentru un copil, acesta este cel mai mult important aspect. Stăpânirea alfabetului, 

numerele, capacitatea de a se orienta după anumite semne și denumiri, ajută chiar din copilărie la 

adaptarea în viață.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Apoi elevii vizitatori s-au pus în pielea copiilor gazde, încercând să citească purtând ochelari 

care le acopereau ochii. Astfel, copiii au înțeles dificultățile și și provocările prin care trec zilnic colegii 

lor.  

https://nevacrossfit.ru/ro/the-bathroom-floor/kak-rasschitat-neobhodimuyu-proizvoditelnost-vytyazhki-dlya-kuhni-kak/
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 În final, elevii au învățat împreună cu gazdele cu deficiență de vedere cum pot folosi aceștia 

din urmă computerul.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Experiența a fost una foarte importantă pentru elevii Colegiului Național ,,C.D.Loga”. Au 

învățat că trebuie să fie toleranți și înțelegători cu cei din jur, că trebuie să aprecieze ceea ce au și că pot 

mereu să contribuie și ei la ajutorarea celor din jur.  

Următoarea etapă a proiectului: o vizită a elevilor din Liceul Teoretic Special ,,Iris” la Colegiul 

Național ,,Constantin Diaconovici Loga”, când se va sfârși pandemia. În cadrul vizitei, se vor citi 

povești de către elevii liceului nostru, se va asculta muzică și se vor face activități prin intermediul 

cărora elevii din cele două școli se vor apropia mai mult, pentru că ne dorim să vibrăm împreună,  să 

explorăm împreună și să învățăm împreună! 
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  PROIECT DIDACTIC 

Hîrju Alexandra Maria 

Școala Gimnazială Cața 

Clasa: a III-a   

Aria curriculară: Limbă şi comunicare 

Disciplina: Limba și literatura română 

Unitatea de învăţare: Magia cărților 

Subiectul: Cenușăreasa dupa Frații Grimm 

Tipul lecţiei: Formare de priceperi şi deprinderi 

Formă de realizare: Activitate integrată 

Discipline integrate: Limba și literature română,,  Arte vizuale și abilități practice; 

Competențe generale: 

     ֎ Limba și literatura română 

• Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute. 

• Exprimarea de mesaje orale în diverse situaţii de comunicare. 

• Receptarea unei varietăţi de mesaje scrise, în contexte de comunicare cunoscute. 

Discipline integrate: 

✓ Arte vizuale și abilități practice 

Competențe specifice: 

  ֎Limba și literatura română: 

3.1 Extragerea unor informații de detali din texte informative sau literare; 

4.5 Manifestarea disponibilității pentru transmitere ăn scris a unor idei; 

  ֎Arte viziale și abilități practice: 

2.5 Participarea la activități integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală și verbală;  

 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

1568 
 

Obiective operaţionale: 

La sfârşitul lecţiei, elevul va fi capabil: 

Limba și literatura română: 

O1-  Să citească textul cursiv și expresiv, respectând semnele de punctuație; 

O2-  Să identifice personajele din textul ,, Cenușăreasa”  dupa Frații Grimm; 

O3-  Să identifice cuvinte necunoscute în textul dat și să alcătuiască enunțuri cu acestea ; 

O4- Să răspundă la întrebările referitoare la conținutul textului; 

Arte vizuale și abilități practice: 

O1- Să realizeze un desen liber, pornind de la textul studiat; 

          STRATEGII  DIDACTICE: 

          Resurse  procedurale: Conversația, explicația, exercițiul; 

Forme  de  organizare: frontal, individual, platforma classroom; 

Resurse  materiale: dispozitiv digital elev- profesor, platforma Google Classroom, manual digital, fișe de lucru online, youtube. 

Forme  si  tehnici  de  evaluare: observarea  curentă, aprecierea  verbală; 

Resurse  temporale: 30 de minute ; 

Resurse  umane: 24 elevi; 

Resurse  spațiale: Platforma classroom; 
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                                                                                                                Scenariul didactic 

 

MOMENTELE 

LECȚIEI 

 

CONȚINUTUL INTRUCTIV-EDUCATIV 

STRATEGII   DIDACTICE  

Evaluare Metode si 

procedee 

Organizatorice Materiale 

1.Moment 

organizatoric 

1’ 

 

Conectarea elevilor și a profesorului pe platforma  

Classroom. 

Se trimite elevilor ghidul pentru utilizarea 

Classroomcu 2 pași de respectat: 

1. Asigurați-vă că sunteți pe modul „mut” 

atunci când nu vorbiți. 

2. Fiți voi înșivă și respectați-i pe ceilalți. 

Puneți întrebări folosind chat-ul. 

Conversația 

Explicația 

Frontal 

Platforma 

Classroom 

 

  

2.Reactualizarea 

cunoştinţelor 

2’ 

-Elevii sunt întrebaţi ce lecție au învăţat cu o zi în 

urmă; 

-Aceştia sunt rugaţi să  citească tema pentru a o 

corecta ; 

 

Conversaţia 

 

Frontal 

Platforma 

Classroom 

 

Imagini 

 

Evaluare frontală 

3.Captarea 

atenției 

5’ 

 - Se  partajează ecranul elevilor pentru a viziona și 

audia cântecul ,, Cenușăreasa”. 

Se întreabă elevii daca cunosc personajele 

prezentate în cântec. 

Conversația Frontal 

Platforma 

Classroom 

Imagini cu 

Cenușăreasa 

Observarea 

sistematică 

Aprecieri 

frontale 
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4. Anuntarea 

temei si a 

obiectivelor 

1’ 

Se anunță titlul lecției. „Cenușăreasa”, după Frații 

Grimm. 

Se  scrie titlul lecției pe tabla online iar elevii în 

caiete. 

Se enunță obiectivele lecției pe înțelesul copiilor. 

Conversaţia     Frontal 

Platforma 

Classroom 

Tabla online  

5.Dirijarea 

învăţării 

15’ 

 Trezirea interesului elevilor pentru citirea textului 

se realizează prin câteva imagini cu Cenușăreasa. 

Se va proiecta – share- manualul digital 

Se citește model textul, elevilor. 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-

a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/

Partea%20I/#7 

Urmează citirea textuluii de către elevi. 

Se menționează, oral, tilul textului, autorul, numărul 

fragmente, alineate. 

Verificarea citirii conștiente a elevilor se realizează 

prin întrebări, afișate la tablă . 

                               Cine? 

                Ce?                     Când? 

 

                 Unde?         De ce? 

Conversația 

 

Explicația  

 

 

 

Exercițiul 

 

 

Conversația 

Exercițiul 

Explozia stelară 

 

Frontal 

 

Platforma 

Classroom 

 

 

 

 

 

 

Platfotma 

Classroom 

 

Imagini 

 

Manual digital 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla online 

Activitate 

frontală 

 

 

 

Activitate 

individuală 

 

 

Observarea 

sistematică 

 

https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/Partea%20I/#7
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/Partea%20I/#7
https://manuale.edu.ro/manuale/Clasa%20a%20III-a/Limba%20si%20literatura%20romana/ARSLibri/Partea%20I/#7
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Se exersează actul citirii. 

Se explică cuvintele și expresiile.  Se alcătuiesc 

enunțuri orale cu acestea. 

6.Obţinerea 

performanţei 

5’ 

 

 

 

 

Profesorul solicită elevilor să citească enunțurile în 

care întâlnesc cuvintele : văduv, garderobă, a 

tachina, servitoare. 

Se explică cuvintele necunoscute și se notează în 

caiet. 

Se alcătuiesc oral și în scris enunțuri cu cuvintele 

necunoscute din text. 

Elevii au sarcina de a realiza un desen în care să 

reprezinte cât mai multe elemente din textul studiat. 

 

 Conversația 

Explicația 

Exercițiul 

 

 

 

 

Platforma 

Classroom 

 

 

 

 

 

Tablă online 

Caiete 

Manual digital 

 

 

 

 

Activitate 

frontală 

Activitate 

individuală 

7. Încheierea 

activității 

1’ 

 

Se explică tema pentru acasă. 

Profesorul va da share platformei Google 

Classroom. 

Va da indicații referitoare la efectuarea  corectă a 

temei pentru acasă. 

  ☺  Citirea textului 

  ☺  Completare Harta Textului  . 

Se fac aprecieri la nivelul întregii clase. 

Conversația  Platforma 

Classroom 

Frontal 

 

 

Fişă cu  

tema pentu 

  acasă 

Activitate 

frontală 



 “O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI”  
 

 

1572 
 

PRIETENII PADURII 

proiect de activitate integrată 
 

Profesor învățământ preșcolar Enache Nicoleta 

Grădinița cu Program Prelungit nr. 14, Tecuci, jud. Galați 

 

Nivelul I  :Grupa mijlocie                                                  

Tema  anuala de studiu : Când,cum şi de ce se întâmplă?                      

Subtema :”Un copil, un pomişor” 

Tema zilei :”Prietenii pădurii „ 

 Tipul  de  activitate : consolidare cunoştinţe, priceperi şi deprinderi 

Forma  de  realizare : Activitate  integrată 

   ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

I. ADP:  activitate  de  dezvoltare  personală 

      Întâlnirea  de  dimineaţă  cu  tema : „Numai copaci veseli” 

     Tranziţii:”Micul ecologist” – cântec, „Câte unul pe cărare”- joc muzical 

     Rutine : „Prietenul la nevoie se cunoaşte” – deprinderea de a-şi ajuta colegii pe parcursul zilei .

  

II. Activităţi pe domenii experienţiale 

DOMENIUL OM ŞI SOCIETATE  

“Să ocrotim pădurea” de Loredana Miriţescu – povestirea educatoarei 

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

Mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Autocontrol și expresivitate emoțională 

Comportamente vizate 

1.1. Exersează, cu sprijin, ascultarea activă a unui mesaj, în vederea înțelegerii și receptării lui 

(comunicare receptivă) 

 1.2. Demonstrează înțelegerea unui mesaj oral, ca urmare a valorificării ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor etc. (comunicare expresivă) 

4.1. Recunoaște și exprimă emoții de bază, produse de piese muzicale, texte literare, obiecte de 

artă etc. 

4.2. Demonstrează abilităţi de autocontrol emoţional 

Obiective operationale : 

O1: - să urmărească linia poveştii concomitent cu materialele prezentate ; 

O2: - să-şi exprime propriile opinii, sentimente legate de natură şi ocrotirea acesteia ; 

O3: - să demonstreze înţelegerea textului apelând la diferite modalităţi de redare ; 

O4: - să numească forme de deteriorare a mediului şi activităţile umane care le produc ( tăierea copacilor, 

ruperea crengilor, aruncarea deşeurilor) ; 

 

DOMENIUL ESTETIC ŞI CREATIV 

   „Prietena mea, pădurea”- pictură  (Activitatea se va desfăşura la centrul ARTĂ)  

DIMENSIUNI ALE DEZVOLTĂRII 

Activare și manifestare a potențialului creativ 

Comportamente vizate: 

3.1. Manifestă creativitate în activități diverse 

 3.2. Demonstrează creativitate prin activități artistico-plastice, muzicale și practice, în 

conversații și povestiri creative 

Obiective operationale : 
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O1 : - să denumească materialele de lucru ; 

O2: - să compună spaţiul plastic folosind corect materialele puse la dispoziţie; 

O3: - să obţină efecte plastice, forme spontane şi elaborate prin tehnici specifice picturii; 

O4: - să redea prin pictură imaginea unor medii de viaţă (pădurea) . 

Activităţi pe centre de interes 

ŞTIINŢĂ :“Aşa da, aşa nu” – fişe de lucru 

Obiective operationale: 

 O1: -  să identifice comportamentele reprezentate în imagini ; 

O2: - să aşeze  imaginile care ilustrează comportamente pozitive lângă copacul vesel,  iar cele care 

ilustreaza comportamente negative lângă copacul trist . 

BIBLIOTECĂ: “Să iubim natura”- citire imagini, scriere de mesaje. 

Obiective operationale : 

O1: - să identifice aspecte legate de copaci, pădure, urmărind cele citite şi spuse de educatoare ; 

O2: - să traseze linii pe puncte pentru a scrie mesaje. 

   III. Jocuri şi activităţi alese (A.L.A. II) 

„Picnic  în pădure” – joc de rol 

„Copacul însufleţit” – joc distractiv 

„Vine trenul” – joc distractiv  

Obiective operationale : 

 O1: - să respecte reguli de păstrare şi ocrotire a mediului ; 

O2: - să arate prin pantomimă ceea ce simt faţă de copacul „ adoptat ” ; 

O3: - să recunoască specii de copaci ; 

O4: - să recunoască animale din pădure ; 

Resurse 

Procedurale : observaţia, demonstraţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, povestirea , scaunul 

intervievatului, aprecierea verbală, lucru pe grupe , joc de rol, “cerc interior, cerc exterior”. 

Materiale :ecusoane de ecologist, siluetă copac trist/copac vesel, planşe suport pentru povestire, microfon 

jucărie, foi de desen, acuarele, pensule, ştampile, reviste şi cărţi pentru copii cu imagini despre copaci, fişe 

de lucru, intrumente de scris, coş pentru picnic, saci menajeri . 

Organizatorice : frontal, pe grupe, individual 

Scenariul  zilei 

  Activităţi de dezvoltare personală 

Activitatea va începe cu Întâlnirea de dimineaţă . Copii sunt introduşi într-o lume a iubitorilor 

de natură încă din momentul în care intră în sală, acestora oferindu-li-se un ecuson de ecologist (două 

culori). 

     Salutul între copii se va realiza utilizând strategia de învăţare prin cooperare “Cerc interior, cerc 

exterior” combinată cu metoda “Amestecă, îngheaţă, formează perechi”. Se va recita poezia “În fiecare 

dimineaţă”. 

            Educatoarea salută copiii spunând: “Dimineaţa a venit, / Toţi copiii au sosit, / În cerc  să ne 

adunăm, / Cu toţii să ne salutăm.! . 

            Copiii, în funcţie de culoarea ecusonului, formează două cercuri concentrice. La semnalul 

“Amestecă”  dat de educatoare, copiii se rotesc în cerc cântând cântecul “Bună dimineata”, se opresc la 

semnalul “Îngheaţă”, iar la semnalul “Formează perechi”, copiii din cercul interior se întorc faţă în faţă,  

formând  perechi şi salutându-se.  Se vor repeta comenzile de mai multe ori dându-se astfel posibilitatea 

formării cât mai multor perechi şi salutului între mai mulţi copii. 

            În continuare copiii vor recita poezia “În fiecare dimineaţă”; prin mişcările sugerate de textul 

poeziei se realizează în acelaşi timp şi gimnastica de înviorare. 
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          După salutul de dimineaţă, se va face prezenţa şi se va completa calendarul naturii.  

Se lucrează la panouri : 

- În ce anotimp suntem ? 

- Cum se numeşte această lună? 

- Ce zi a fost ieri? 

- Ce zi va fi mâine? 

- Cum este vremea? 

Nouatea zilei  

Li se prezintă copiilor un copac mare, confecţionat din carton, care are o faţă supărată şi o 

scrisoare : “Dragi copii, eu sunt un copac singur şi trist.Vă scriu cu rugămintea de a mă ajuta să fiu mai 

vesel. Nu mai pot respira, mă doare trunchiul de la scrijelituri, mă usuc de la apa otrăvită. Dacă mă veţi 

ajuta, voi fi mai vesel !“ Copiii vor fi încântaţi să ajute pe copacul trist, se vor aşeza pe rând pe “scaunul 

ecologistului povestitor “ şi vor completa propoziţia : “Pentru că iubesc natura, eu.../eu nu...”.Fiecare 

copil va fi aplaudat şi felicitat pentru modul în care îşi arată dragostea faţă de natură.  

Educatoarea formulează împreună cu copiii mesajul zilei :”Numai copaci veseli”.           

Pentru a ajuta copăcelul trist copiii vor asculta povestea pe care le-a trimis-o copăcelul şi vor 

rezolva mai multe sarcini : vor scrie mesajele transmise de copaci către oameni, vor picta pădurea, vor 

spune de ce trebuie să îngrijim natura, ce greşeli comit copiii din ilustraţii şi care sunt consecinţele 

faptelor lor. 

Tranziţie- înainte de a trece la desfaşurarea activităţilor pe domenii experienţiale, copiii vor 

interpreta cântecul “Micii ecologişti” 

Activitatea pe domenii experienţiale va debuta cu povestea “Să ocrotim pădurea”(în cadrul 

activităţii Om şi Societate). Copiii vor audia textul concomitent cu prezentare imaginilor, apoi prin 

procedeul “scaunul intervievatului” îşi vor exprima propriile opinii şi sentimente legate de ocrotirea 

pădurii. În continuare copiii sunt îndrumaţi spre centrele de interes pregătite. 

Tranziţie: “Unul după altul /În rând ne-aşezăm/Unul după altul/Spre centre plecăm” 

La sectorul Bibliotecă vor “citi” imagini despre copaci, pădure şi vor uni punctele pentru a scrie 

mesaje ecologice. 

La sectorul Ştiinţă vor identifica comportamente pozitive şi negative, realizând un poster. 

În cadrul sectorului Artă se va desfăşura şi cea de-a doua activitate pe domenii experienţiale, şi 

anume cea de Educaţie plastică, în cadrul căreia vor picta pădurea folosind diferite tehnici. 

După explicarea sarcinilor de lucru, copiii sunt rugaţi să-şi aleagă sectorul favorit. Se face 

precizarea că fiecare dintre ei va trece pe la mai multe sectoare şi nu trebuie să omită sectorul Artă, 

pentru că, în final, lucrările vor fi premiate. 

Educatoarea va supraveghea şi antrena copiii la fiecare centru de activitate, oferind explicaţii 

suplimentare, acolo unde este necesar. 

Tranziţie: “Câte unul pe cărare” 

           În ultima etapă a zilei – A.L.A. II – copiii vor lua parte la un picnic în” pădure“ , apoi vor 

desfaşura jocuri distractive: “Copacul însufleţit” şi “Vine trenul” 

La sfârşitul zilei se fac aprecieri generale asupra desfăşurării activităţii, concluzionând :” 

Copăcelul este foarte mulţumit. I-am demonstrat  prin activitatea  de astăzi că ştim cum să-l ajutăm şi 

suntem prietenii lui ”. 
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„ PINGUINUL - PRIETENUL COPIILOR” 

PROIECT DE ACTIVITATE INTEGRATĂ 

 

Prof. Înv. Preșc.: Burghelea Rozica 

Unitatea de învățământ: Gradinița cu P.P Nr. 14 Tecuci, jud. Galați 

            

 

            Nivelul I: Grupa mijlocie                                                   

            Tema  anuală de studiu: „Când, cum şi de ce se întâmplă?”   

         Tema săptămânii: „Călătorie la Poli”  

         Tema activității: „ Pinguinul - prietenul copiilor” 

            Tipul  de  activitate: Transmitere și însușire de cunoștințe de cunoștințe 

                                                Consolidare de priceperi și deprinderi                                                         

            Forma  de  realizare: Activitate integrată: ADE (DLC+DOS)+ ALA II 

ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE: 

ADP: ACTIVITATE DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea  de  dimineaţă:  „ Un mesaj misterios! „ 

-Salutul, prezenţa, calendarul naturii, noutatea zilei, mesajul zilei 

             Tranziţii: -”Noi spre baie ne-ndreptăm,/Mâinile să le spălăm/Dăm cu apă și săpun/Mai curați 

suntem acum.” 

                   -„ Amestecă, formează perechi, îngheață!” -joc distractive 

                       -„Pinguinul Willy”   - cântec 

ADE: ACTIVITĂȚI PE DOMENII  EXPERIENȚIALE: 

DLC (DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE): „Pinguinul” memorizare    

I. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTRII 

1. Receptarea de mesaje orale în context de comunicare cunoscute. 

2. Exprimare de mesaje orale în diverse situații de comunicare. 

II. COMPORTAMENTE VIZATE 

1.1 Exersarea ascultării active a unui mesaj pentru înțelegerea și receptarea lui (comunicare 

receptivă). 

1.2 Demonstrarea înțelegerii unui mesaj oral prin valorificarea ideilor, emoțiilor, 

semnificațiilor. 

2.2 Respectarea regulilor de exprimare corectă în diferite contexte de comunicare. 

III. OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

-să audieze cu atenție textul poeziei; 

             -să recite clar, corect și cât mai expresiv versurile poeziei respectând intonația, ritmul și pauzele; 

             -să alcătuiască propoziții simple cu cuvinte noi învățate din poezie (,,haios”, ,,frac”, ,,colonie”) 

             -să răspundă la întrebări vizând conținutul poeziei. 

Psihomotorii: 

           - să-și dirijeze efortul oculomotor către imaginile ce reprezintă momente ale poeziei;  

           - sǎ mânuiascǎ materialele didactice puse la dispoziție ; 

Socio-afective: 

           - să participe afectiv la activități, manifestându-se liber; 

           - să exprime unele sentimente de bucurie, mulțumire, toleranţă, prietenie, cooperare şi ajutor 

reciproc. 
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IV. STRATEGII DIDACTICE 

Materiale și procedee: expunerea, explicația, conversația, exercițiul. 

Materiale didactice: machetă, imagini cu momentele textului. 

Forma de organizare: frontal. 

 

DOS(ACTIVITATE PRACTICĂ):  „Colonii de pinguini”- confecție  

I. DIMENSIUNI ALE DEZVOLTRII 

 1.Manifestarea curiozității, a interesului și a inițiativei în învățare. 

 2.Finalizarea sarcinilor și a acțiunilor (persistență în activități) 

 3.Activarea și manifestarea potențialului creativ.  

II. COMPORTAMENTE VIZATE 

1.1 Manifestarea curiozității și interesului pentru experimenatrea și învățarea de lucruri noi. 

2.3 Realizarea sarcinilor de lucru cu consecvență. 

2.4  Integrarea ajutorului primit, pentru realizarea sarcinilor de lucru la care întâmpină 

dificultăți. 

3.1 Manifestarea creativității în activități diverse. 

 

III. OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

           - să denumească materialele de pe masa de lucru; 

Psihomotorii:  

           - să lipească corespunzător materialele date;    

           - să asambleze corect elementele primite; 

           - să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie;  

Socio-afective: 

           - să participe afectiv la activități, manifestându-se liber; 

           - să exprime unele sentimente de bucurie, mulțumire, satisfacție. 

IV. STRATEGII DIDACTICE 

      Materiale și procedee: explicația, conversația, exercițiul, demonstratia. 

      Materiale didactice: lipici, pahare de unică folosință, ochi mobili, forme  de cioc și picioare, 

lucrarea model. 

      Forma de organizare: frontal, individual. 

 

ACTIVITĂȚI PE CENTRE DE INTERES 

         ”Cărticica mea cu surprize”- citire imagini, elemente de limbaj scris 

 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

-să denumească imaginea dată; 

-să formuleze propoziții simple.  

Psihomotorii: 

 -să traseze linii pe spațiile punctate. 

Socio-afective: 
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-să participe cu plăcere la activitate. 

STRATEGII DIDACTICE 

      Materiale și procedee: explicația, conversația, exercițiul. 

      Materiale didactice: cărticica cu surprize. 

      Forma de organizare: frontal, individual. 

 

        ”Colonii de pinguini” -  confecție  

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

           - să denumească materialele de pe masa de lucru; 

Psihomotorii:  

           - să lipească corespunzător materialele date;    

           - să asambleze corect elementele primite; 

           - să respecte poziția corectă a corpului față de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie;  

Socio-afective: 

           - să participe afectiv la activități, manifestându-se liber; 

           - să exprime unele sentimente de bucurie, mulțumire, satisfacție. 

STRATEGII DIDACTICE 

      Materiale și procedee: explicația, conversația, exercițiul, demonstratia. 

      Materiale didactice: lipici, șervețele umede, pahare de unică folosință, ochi mobili, forme  de cioc 

și picioare. 

      Forma de organizare: frontal, individual 

          ”Aisberg”   – alăturare piese din polistiren 

              OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive:  

-să sorteze piesele de polistiren mici de cele mari; 

Psihomotorii: 

-să alăture piesele de polistiren pentru a realiza aisbergul; 

Socio-afective: 

- să manifeste interes și plăcere pe parcursul activității. 

STRATEGII DIDACTICE 

      Materiale și procedee: explicația, conversația, demonstratia. 

      Materiale didactice: bucăți de polistiren - puzzle. 

      Forma de organizare: frontal, individual, pe grupe. 

Jocuri didactice alese II (ALA II) 

 ,, Dansul pinguinilor”- dans tematic 

    OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

- sǎ participe la activitatea de grup, atât în calitate de auditor, cât și în calitate de vorbitor; 
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Psihomotorii: 

     -să execute pasii de dans; 

     -să coordoneze mișcările corpului cu ritmul muzicii. 

Socio-afective: 

- să manifeste interes și plăcere pe parcursul activității. 

 ,,Ghici, ghicitoarea mea”- joc distractiv 

 OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

Cognitive: 

- sǎ  răspundă corect la ghicitori; 

Psihomotorii: 

-să caute jetonul ce reprezintă răspunsul ghicitorii; 

Socio-afective: 

- sǎ respecte regulile și sarcinile date; 

- să manifeste interes și plăcere pe parcursul activității.  

Prezentarea regulilor jocului: 

 Copiii vor sta în cerc. În mijlocul cercului vor fi mai multe baloane ce ascund ghicitori. Preșcolarii vor 

fi aleși pe rând să aleagă un balon, să îl spargă și să răspundă la ghicitoare. 

Elemente de joc: aplauze 

Jocul de probă: Se va desfăşura un joc de probă  pentru verificarea înţelegerii regulilor jocului, însoţit 

de explicaţii şi indicaţii. 

STRATEGII DIDACTICE 

      Materiale și procedee: explicația, conversația, exercițiul, demonstrarea. 

      Materiale didactice: baloane. 

      Forma de organizare: frontal. 

Bibliografie : 

- ” Curriculum pentru educaţia timpurie1 -2019-” 

- „Metode interactive de grup”-Ghid metodic-Editura Arves; 

- „Revista învățământului preșcolar”- 3-4/2010, Editura ArleOuin; 

- „Suport pentru aplicarea noului curriculum pentru învățământul preșcolar”, nivel 3-5 ani, 

Editura Delta, Pitești; 

 

SCENARIUL  ZILEI 

Activitatea debutează cu Întâlnirea de dimineață.  

Copiii vor fi așezați în semicerc pe scăunele pentru a stabili un contact vizual cu toți membrii 

grupei.  

Salutul-  Copiii aşezaţi în semicerc, pe scăunele, se salută cântând:    „Bună dimineața”.    Prin  

intermediul acestui cântec se  realizează salutul, copiii se  îmbrățișează şi fac câteva exerciții de 

înviorare. 

Prezența-  se realizează folosind fotografiile, sub formă de eschimoși pe care copiii le aşază 

pe panoul transformat într-un iglu  Astfel copiii își vor recunoaṣte colegul după chip și-l vor striga 

pe nume. Vor observa dacă lipsesc copii din grupă, iar fotografiile acestora vor fi scoase de pe 

panou. 

Îi voi invită pe copii să-şi îndrepte privirile către calendarul naturii, prin următoarele versuri: 

”Calendarul e-ncântat/ Că va fi iar completat,/ Cu zăpadă, vânt sau ploaie/ Dar mai bine cu mult soare.” 

Copiii vor da informații despre: zi, anotimp, precum și vremea de astăzi.   

Noutatea (surpriza) zilei – constă în scrisoare primită de la Polul Sud și în prezentarea 

machetei pe care se află foci, morse, urși polari dar și un pinguin.  
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Voi iniţia o scurtă conversaţie despre animalele polare şi comportamentul nostru faţă de toate 

animalele. Spre sfârşitul discuţiei noastre le voi arăta scrisoarea pe care am primit-o de la Polul Sud. 

Voi citi scrisoare primită și le voi spune copiilor că în urmă cu câteva zile la polul Sud s-a iscat 

o furtună de zăpadă, iar în urma acestui fenomen pinguinul Willy s-a lovit de un ghețar și a uitat cine 

este și de unde este. Și pentru că nu își amintea nimic, Zâna Iarnă l-a transformat într-o jucărie. Willy 

este trist și dorește să își amintească cine este și vrea să ajungă din nou în ținuturile polare, să-și găsească 

familia. El îi roagă pe copiii din grupa Fluturașilor să îl ajute. Pentru a-l scăpa de vrajă copiii trebuie să 

învețe o poezie, să confecționeze cât mai mulți pinguini, să fie cuminți și ascultători. 

Insă ca ziua să înceapă bine, voi invita copiii să execute câteva exerciții de înviorare. Copiii 

vor spune poezia: “Ursul Polar” și vor realiza mișcările aferente acestuia: “Ursul Polar, în fiecare luni/ 

Dimineața face genoflexiuni/ Cu saci de box se-antrenează marți/ Și nu-i lasă în pace, până nu-i vede 

sparți!/ Miercuri sare coarda, l-am văzut chiar eu,/ Iar joi face cros în șort și maiou!/ Vineri joacă tenis 

două ore-ntregi,/ Sâmbăta la fotbal e prezent la meci./ Duminica la polo e cel mai activ/ Ursulețul Polar 

e polisportiv./ De când face sport e mai sănătos,/ Totdeauna vesel, suplu și frumos!” 

“Fiindcă timpul iute zboară/ Să ne apucăm de treabă.” 

         Voi anunța titlul lecției şi obiectivele şi cu ajutorul planşelor cu imagini, voi prezenta 

conţinutul poeziei clar şi expresiv, folosind un ton şi o mimică adecvată. Voi adresa întrebări referitoare 

la titlu, conţinutul textului, personaje,etc. Voi explica cuvitele noi apărute în text și voi cere copiilor să 

alcătuiască enunțuri cu aceste cuvinte. Preșcolarii vor reda, pe baza suportului intuitiv, versurile poeziei. 

La sfârsâșitul activității voi felicita copiii pentru ajutorul acordat Pinguinului Willy. 

Rutina: “Îmi aştept rândul”- deprinderea de a aştepta rândul. 

Tranziție: ,,În șir noi ne așezăm/ Către baie să plecăm./ Să mergem ca pinguinii/ Să nu ne-audă 

vecinii.” 

Tranziția către activitățile desfășurate pe centre de interes se va realiza prin intermediul 

cântecului “Câte unul pe cărare ”. ”Câte unul pe cărare/ Mergem veseli spre sectoare/ Uite sus și uite 

jos/ Totu-i vesel și frumos” 

  Se vor prezinta centrele de interes, se vor intui materialele și modul de lucru. 

La sectorul Bibliotecă, ”Cărticica cu surprize”, copiii vor citi imagini, vor formula prooziții și 

vor uni punctele obținând cuvântul dat. La sectorul  Construcții copiii vor construi aisberguri din bucăți 

de polistiren. La sectorul Artă se va desfășura și cea de-a doua activitate comună DOS – Activitate 

Practică, ”Colonii de pinguini” -  confecție, unde copiii vor confecționa pinguini.  

Voi urmări activitatea copiilor pe centre şi voi interveni ori de câte ori va fi nevoie.    

 Dupa finalizarea lucrărilor la centre, se va face evaluarea lucrărilor prin aprecieri generale și 

individuale, evidențiind efortul copiilor. Fiecare copil se poate autoevalua prin raportare la lucrările 

model expuse și participă la analizarea acțiunilor desfășurate pe sectoare. Evaluarea activității o voi face 

aplicând metoda ”Turul Galeriei”. Copiii observă lucrările realizate, le analizează și stabilesc care lucrări 

sunt corect efectuate. 

Tranziţie: „Pinguinul Willy”   - cântec  

           În ultima etapă a zilei – A.L.A. II – copiii vor dansa ”Dansul pinguinului” și vor răspunde la 

ghicitori.  

Pinguinul-poezia 

Eu sunt un pinguin haios/ Și am un frac negru, lucios./ La Polul Sud e casa mea,/ Acolo unde-i iarna 

grea. 

Eu sunt un bun înotător,/ Dar și un strașnic dansator./ Ziua întreagă pescuiesc/ Și pe ghețari mă 

odihnesc. 

Ia te uită-n departare!/ Ce văd? O colonie mare!/ Sunt frații și părinții mei!/ Mă grăbesc s-ajung la ei!!! 
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Ghicitori: 

1.Sunt păsări, dar nu zboară,/În frac ei sunt îmbrăcați/De copii aplaudați. (pinguinii) 

2.Alb, greoi, cu părul fin,/Seamănă cu Moș Martin. (ursul polar) 

3.Mâță cu aripi de pește/Și cu colții cât un clește. (morsa) 

4.Are aripi, dar nu zboară/Umblă fără sănioară/Pe ghețuri și prin zăpezi/Mergi la Poli și ai să-i vezi. 

(pinguinii) 

5.Niște pitici îmbrăcați/În cămăși și în costume/La frig ei sunt adaptați/Cu-a lor pene lungi și dese 

(pinguinii) 

6.Meserie de fochistă/Ar avea, dar foarte tristă/Din lopeți înoată-n prize/Și plutește pe banchize. (foca) 
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PROIECT DE LECŢIE-,,Povestea lui Moş Crăciun” 

 

Prof. Costachi Andra -Anamaria 

Grădinița cu Program Săptămânal nr. 49 Brăila  

           

Grupa: Mică                                                                                                                                 

Tema anuală de studiu:,,Când/ Cum și de ce se întâmplă?” 

Tema proiectului: ,,O lume minunată” 

Tema săptămânii: ,,Sub brăduţul luminat, pe  Moş Crăciun îl aştept neîncetat!” 

Tema zilei:,,Povestea lui Moş Crăciun” 

Tipul activității: Transmitere de cunoștințe/ formare de priceperi și deprinderi 

Forma de realizare: Activitate didactică  online 

Categorii de activitate: Activităţi pe domenii experienţiale:Domeniul Limbă şi Comunicare - 

povestea educatoarei 

MIJLOC DE REALIZARE: Sincron pe platforma  Google Meet    Asincron- Activităţi liber alese 

COMPORTAMENTELE URMĂRITE 

1. Ascultă povești și povestiri scurte, participă la jocuri/cântece/poezii însoțite, inițial, de gesturi 

(comunicare receptivă); 

2. Utilizează mâinile și degetele în manipularea corespunzătoare a unor obiecte; 

OBIECTIVE OPERAȚIONALE 

1. Să urmărească linia poveștii prezentate; 

2.Să denumească personaje şi întămplări semnificative din poveste; 

3. Să execute operaţii practice:decorare,lipre; 

STRATEGIA DIDACTICĂ: 

1.RESURSE PROCEDURALE: Metode şi procedee: metoda povestirii în cutie, conversaţia, 

explicaţia,observarea, exercițiul,lucrul individual. 

2.RESURSE MATERIALE:Cutie de cadou, căciulită,  mesaj-poveste, cutie –poveste , siluete ale 

personajelor din poveste, lipici,foarfece, foaie brad, decoraţiuni pentru brad, cuburi din lemn, piese 

lego,diplomă, mapă –materiale pentru copii, etc. 

3.RESURSE MATERIALE ONLINE: 

https://wordwall.net/resource/8006705       https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY      

https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo    https://wordwall.net/resource/8006475     

https://santatracker.google.com/intl/ro/         https://we.tl/t-e9aYHrKzlU  

4.FORME DE ORGANIZARE: Frontală – sincron  /  individuală-asincron 

ACTIVITĂȚI DIDACTICE LIBER ALESE –ASINCRON 

1.Bibliotecă :,,Moş Crăciun”  - puzzle digital 

Sarcina de lucru : Copiii vor primi un link cu  un puzzle  din 4 piese, reprezentând  o imagine cu Moş 

Crăciun.   https://wordwall.net/resource/8006705 

2. Joc  de rol:„Mesaj către Moș Crăciun” 

Sarcina de lucru: Copiii vor transmite un mesaj audio/video, în care îi vor transmite Moşului ce 

anume își doresc să primească anul acesta sub brad. 

3.Moment de mișcare- gimnastica de înviorare  https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY 

4.Artă:,,Brăduleţul de Crăciun” 

Sarcină de lucru: Copiii vor lipi elemente decorative pe brad . Aceştia vor primi un tutorial ajutător. 

5.Construcții: ,, Sania lui Moş Crăciun”  

Sarcină de lucru:Copiii vor construi sania  prin îmbinarea pieselor din lemn sau lego. Pentru această 

activitate aceştia au primit  materialele necesare şi  un tutorial ajutător. 

https://wordwall.net/resource/8006705
https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo
https://wordwall.net/resource/8006475
https://santatracker.google.com/intl/ro/
https://we.tl/t-e9aYHrKzlU
https://wordwall.net/resource/8006705
https://www.youtube.com/watch?v=066OsdEuYMY
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6..,, Cerne iarna’’- joc cu text şi cânt  https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo  Copiii vor 

executa mișcările prezentate în cântec. 

7. ,,Cadouri de la Moş Crăciun”-joc distractiv online  https://wordwall.net/resource/8006475              

https://santatracker.google.com/intl/ro/ 

ACTIVITĂȚI DE DEZVOLTARE PERSONALĂ 

Întâlnirea de dimineață:,,Bună dimineaţa Crăciunei şi Crăciuniţe!” 

 În cadrul acestei activităţi ne vom saluta reciproc, vom avea o scurtă conversaţie legată de schimbările 

din natură. Fiecare copil are pregătită cate o căciulă de Crăciun  pe care o vom folosi spre sfârşitul 

acestei activităţi. Această căciuliţă ne transformă în Spiriduşii lui Moş Crăciun. 

ACTIVITĂȚI PE DOMENII EXPERENȚIALE 

➢ DOMENIUL LIMBĂ ȘI COMUNICARE-se va desfășura frontal, sincron, pe platforma 

Google Meet 

Tema activității: ,,Povestea lui Moş Crăciun” 

Mijloc de realizare –povestea educatoarei prin tehnica povestirii în cutie. Le voi trimite 

copiilor şi varianta înregistrată a poveştii pentru a o reasculta. https://we.tl/t-e9aYHrKzlU  

FINALITATEA ZILEI: 

Adulții vor fotografia lucrările copiilor și le vor transmite cu ajutorul aplicaţiilor Facebook 

Messanger/WhatsApp. 

 

Scenariul zilei 

Activitatea se va desfășura online, pe platform Google Meet, având o durată de 10-15 minute. 

Copiii se contectează cu ajutorul părinților care îi va asista pe toată perioada activității online. 

Printr-un mesaj-scrisoare adresată părinților, anterior zilei desfășurării activității, aceștia vor fi 

înformați în legătură cu materialele necesare și succesiunea acestora pe parcursul desfăşurării 

activității integrate ,,Povestea lui Moş  Crăciun”.Va fi anunţată tema zilei, obiectivele propuse, 

resursele digitale, materialele de lurcu necesare, modalitatea de lucru şi de desfăşurare a activităţilor, 

exemple de activitate, ora de întâlnire stabilită pentru desfăşurarea activităţii frontale. 

Activitatea debutează cu  Întâlnirea de dimineaţă. Salutul: se va realiza prin versurile:,, Bună 

dimineaţa Crăciunei şi Crăciuniţe!” În cadrul acestei activităţi ne vom saluta reciproc, vom avea o 

scurtă conversaţie legată de schimbările din natură. Fiecare copil are pregătită câte o căciulă de 

Crăciun  pe care o vom folosi spre sfârşitul acestei activităţi. Această căciuliţă ne transformă în 

Spiriduşii lui Moş Crăciun. 

Noutatea zile: Captarea atenției se va face prin primirea unei cutii cadou de la Moș Crăciun. În cutie 

se află povestea lui Moş Crăciun. Educatoarea îi invită pe cei mici într-o lume minunată a poveştilor.  

Activitatea se va desfăşura sincron, în cadrul Domeniului Limbă şi Comunicare. Titlul poveştii 

noastre este ,,Povestea lui Moş Crăciun” și voi folosi metoda povestirii în cutie, o povestesc modelând 

tonul vocii. În timp ce povestesc, voi mânui siluetele personajelor. Pentru fixarea poveştii, voi adresa 

câteva întrebări scurte copiilor. Le voi trimite copiilor şi varianta înregistrată a poveştii pentru a putea 

fi reascultată de cei care au fost prezenţi şi ascultată de cei ce nu au fost prezenţi sincron.  

https://we.tl/t-e9aYHrKzlU  

În cadrul activităților asincron desfășurate în centru Artă, copiii vor avea de  decorat 

,,Brăduleţul de Crăciun” cu diverse decoraţiuni (globuri, ghirlande,puf,sclipici),sau chiar pot desena pe 

brad dacă doresc .Pentru decorarea bradului , părinţii vor primi link-uri cu sugestii de realizare şi un 

tutorial ajutător. 

În cadrul centrului Construcții, copiii vor construi prin îmbinare de piese din lemn sau lego, 

pentru a obține ,,Sania lui Moş Crăciun”. 

https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo
https://wordwall.net/resource/8006475
https://santatracker.google.com/intl/ro/
https://we.tl/t-e9aYHrKzlU
https://we.tl/t-e9aYHrKzlU
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După terminarea activităților asincron, ziua se încheie cu desfășurarea jocurilor și activităților 

liber alese propuse: 

1.,, Cerne iarna’’-joc cu text şi cânt  https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo Copiii vor 

executa mișcările prezentate în cântec. 

2. ,,Cadouri de la Moş Crăciun”-joc distractiv online  https://wordwall.net/resource/8006475              

https://santatracker.google.com/intl/ro/  

Realizarea feedback-ului/ Evaluarea activităţii se realizează prin rezolvarea sarcinilor din 

cadrul jocului https://wordwall.net/resource/8006705/perechi-potrivite  transmis pe platfomă. Copiii 

vor face perechi  cu obiecte de acelasi fel. Cu ajutorul platformei se vor  centraliza răspunsurile iar mai 

apoi voi crea un folder cu feed-back din partea părinţilor. Fiecare copil primeşte în mapa pregatită câte 

o diplomă din partea lui Moş Crăciun. La finalul activităţii propuse, voi face aprecieri asupra modului 

de lucru al copiilor şi le voi mulţumi părinţilor pentru colaborare. Pe platforma Google Meet dar şi pe 

grupul de messenger al grupei, cei mici vor primi aprecieri verbale pentru activitatea pe care au 

desfăşurat-o. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=rQ45C8Y4Byo
https://wordwall.net/resource/8006475
https://santatracker.google.com/intl/ro/
https://wordwall.net/resource/8006705/perechi-potrivite
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PROIECT CULTURAL – EDUCATIV 

EXTRACURRICULAR 
                                                                                           STÂNEAN LIANA OANA 

                                                                     ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 AGHIREȘ 

 
Titlul proiectului: „Eating habits In Great Britain and Romania , Similarities and differences” 

Propunător:  prof. STANEAN LIANA OANA 

Grup ţintă:  elevii claselor V- VIII 

Beneficiari direcţi: elevii claselor V-VIII  de la   

Obiectivul general: - Cunoaşterea tradiţiilor şi obiceiurilor  alimentare din spaţiul anglo-saxon, 

cunoasterea valorilor nutritive ale diferitelor preparate. Educaţia pentru o viaţă sănătoasă . Relaţionarea 

acestora cu stilurile de viaţă ale celor doua popoare. Prezentarea  şi realizarea unor reţete culinare 

specifice celor două comunităţi 

      - Socializarea elevilor şcolii noastre  

Obiective specifice: -dobândirea de către elevi de cunoştinţe cu privire la obiceiurile alimentare in cele 

două ţări şi sesizarea asemănărilor şi diferenţelor între acestea. 

                                  - folosirea limbii engleze în comunicare  

     -aplicarea cunoştinţelor dobândite la orele de limba engleză prin prezentarea 

reţetelor în limba engleză 

     -folosirea imaginaţiei copiilor în amenajarea spaţiului activităţii şi în 

pregătirea şi ornarea unor unor preparate culinarea 

     -stimularea spiritului de competiţie prin participarea la jocuri şi concursuri 

Activităţi: - prezentarea materialelor referitoare la obiceiurile alimentare in      

                    Cele două ţări, în limba engleză 

                  -   prezentarea preparatelor pregatite de catre fiecare participant 

                  -   degustarea acestora  

                  -  concurs pentru desemnarea celui mai gustos preparat culinar 

                  -  realizarea diplomelor pentru premierea participanţilor 

                  -  jocuri tradiţionale  

Resurse bugetare:      RON din finantarea Comitetelor de parinti pe clase  

Locul desfăşurării: Pizzeria Dalia  

Data:  

Parteneri:Comitetul de Părinţi pe clase, Consiliul elevilor 

Impactul asupra grupului ţintă: cunoşterea unui aspect al tradiţiilor anglo-saxone mult mediatizat dar 

nepracticat până acum de către elevii şcolii noastre, satisfacţia demonstrării cunoştinţelor de limba 

engleză în faţa părinţilor, a profesorilor şi colegilor, dezvoltarea spiritului de iniţiativă şi de competiţie, 

folosirea aptitudinilor şi a talentelor culinare . 
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PROMOVAREA VOLUNTARIATULUI ȘI IMPLICĂRII CIVICE AELEVILOR  

PRIN ACTIVITATEA EXTRACURRICULARĂ „MICII VOLUNTARI AI BINELUI” 

 

Prof. Andrei Doina  

Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău 

 

TEMA: „Micii voluntari ai binelui” 

 

GRUP ŢINTĂ: 

• Elevi de la nivelul ciclului gimnazial sau profesional. 

 

MOTIVAŢIA: 

Demersul propus este valoros datorită contribuţiei la dezvoltarea capacităţii de a dialoga şi de a 

coopera în condiţiile acceptării pluralismului şi valorizării pozitive a diferenţelor (sociale, etnoculturale, 

de gen, de vârstă, religioase etc.). Elevii vor conştientiza potenţialul uriaş pe care îl au pentru a participa 

activ la viaţa socială şi pentru exersarea calităţii de bun cetăţean. Ei se vor simţi valoroşi pentru că în 

timpul lecţiei vor realiza un produs care poate fi exploatat de comunitatea în care trăiesc. În plus, elevii 

vor avea ocazia să îşi manifeste atitudinea pozitivă faţă de sine şi faţă de ceilalţi şi să îşi asume 

responsabilităţi la nivelul comunităţii în care trăiesc. 

 

OBIECTIVE: 

La sfârşitul activității, elevii vor fi capabili: 

• să recunoască situaţii în care este nevoie de acţiune socială; 

• să demonstreze competenţe de muncă în echipă şi de cooperare; 

• să manifeste iniţiativă în rezolvarea problemelor comunităţii din care fac parte.  

 

TIMP DE DESFĂŞURARE: 

• 90 minute. 

 

LOC DE DESFĂŞURARE: 

• sala de clasă. 

 

RESURSE MATERIALE: 

• copii după articole selectate din presa locală (dacă este cazul);  

• 4-5 coli de flipchart; 

• carioca groasă/marker. 

 

TIP DE ACTIVITATE: 

• frontală 

• pe grupe; 

• în perechi; 

• individuală. 
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METODE: 

• brainstorming individual; 

• activitate în grup mic/creioanele la mijloc; 

• prezentare orală; 

• reflecţie scrisă (eseu). 

 

CRITERII DE EVALUARE: 

• nivelul de implicare în realizarea sarcinii se va evalua prin observare directă a activităţilor 

de grup; 

• numărul de idei cu care a contribuit fiecare grup la oferta de voluntariat a clasei; 

• calitatea eseurilor redactate la sfârşitul lecţiei (exprimare clară, utilizare corectă a 

termenului de voluntariat, exemplificare relevantă). 

 

DESFĂŞURARE: 

• Activitatea 1: 

Elevii vor lucra în perechi. În fiecare pereche, un elev va avea sarcina 1 şi celălalt sarcina 2. 

Sarcina 1. Scrie, timp de 2 minute, cuvinte pe care le asociezi cu cetăţenia activă. 

Sarcina 2. Scrie, timp de 2 minute, cuvinte pe care le asociezi cu voluntariatul. 

După ce termină de scris, elevii citesc împreună cele două liste şi reţin cuvintele care apar pe 

ambele liste. Dacă nu există astfel de cuvinte, dar apar termeni apropiaţi/sinonime, le vor reţine şi pe 

acelea. Din discuţia purtată cu elevii după finalizarea listei de cuvinte comune, profesorul va reţine (cel 

puţin) ideea că cetăţenia activă reprezintă o caracteristică a indivizilor care „doresc, sunt capabili şi 

dotaţi pentru a avea o influenţă în viaţa publică, … au un potenţial critic şi capacitatea de a judeca 

înainte de a vorbi şi a acţiona… sunt persoane care iau parte la acţiuni de voluntariat şi servicii 

publice” (Dodescu şi alţii, Cum se învaţă cetăţenia activă în România? Rezultate de cercetare şi 

recomandări de politici, Editura Universităţii din Oradea, 2004). 

• Activitatea 2.a: 

Pentru introducerea acestei activităţi, dacă există presă scrisă în localitatea dumneavoastră şi 

dacă într-un număr recent aţi citit vreun articol despre probleme ale unor cetăţeni cărora consideraţi că 

le-ar putea fi de ajutor sprijinul oferit de elevii dumneavoastră, ar fi util să aduceţi copii ale acestor 

articole: elevii probabil că vor reacţiona mai prompt la un caz concret. Cereţi elevilor să citească articolul 

şi, în grupuri de patru, să se pregătească să descrie cel puţin o modalitate în care ar putea veni în sprijinul 

rezolvării acelei probleme. Dacă nu există presă locală, treceţi direct la Activitatea 2.b. următoare. 

• Activitatea 2.b: 

Elevii – după preferinţe – se vor împărţi în grupuri de câte patru. Explicaţi-le că vor avea de 

realizat împreună oferta de voluntariat a clasei pe care o vor înainta-o Consiliului Local. Sarcina 

fiecărui grup va fi să completeze un tabel de felul următor: 

 

Ofertantul 

(elevul/elevii) 
Ce poate face? 

Cui i-ar fi de 

folos? 

Cât timp pe 

lună? 
Observaţii 
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Subliniaţi că este vorba de voluntariat şi că este bine să decidă realist timpul liber pe care îl au 

la dispoziţie. Încurajaţi-i să se gândească la cât mai multe lucruri pe care le pot face (începând cu lucruri 

simple precum citit, scris, limbi străine, fotografiat, utilizarea calculatorului, curăţirea unor parcuri, 

reciclarea unor materiale refolosibile, plimbatul câinelui sau al altor animale de companie ca ajutor 

pentru persoane în vârstă, cumpărături pentru persoane în vârstă etc.). Arătaţi-le că a-şi oferi 

sprijinul/serviciile în mod voluntar este asemănător cu oferirea unui cadou. 

Pentru a evita situaţia în care un elev domină discuţia în grup sau altul nu contribuie deloc, când 

elevii îşi împărtăşesc ideile, fiecare îşi marchează contribuţia la discuţie prin plasarea unui creion sau 

stilou pe masă, în mijlocul grupului. Acel elev nu mai poate interveni până când nu şi-a pus fiecare elev 

creionul la mijlocul mesei (adică până ce nu a avut fiecare elev o intervenţie). Un elev care nu are nimic 

de spus la momentul respectiv poate spune „pas”, plasându-şi creionul pe masă fără să spună nimic. În 

orice moment, cadrul didactic se poate duce la masă, alege un creion la întâmplare şi întreba cu ce a 

contribuit posesorul creionului la buna desfăşurare a discuţiei. 

 

• Activitatea 3: 

Când elevii au terminat de completat tabelul, realizaţi un tabel asemănător pe o coală de hârtie 

de dimensiuni mari (flipchart) şi centralizaţi oferta elevilor. 

Discutaţi cu elevii despre felul în care doresc să prezinte lista Consiliului Local, cui ar putea-o 

înainta, cine va coordona activitatea voluntarilor etc. 

Pentru detalii şi realizarea unui plan de acţiune pentru demersul complet de înaintare a ofertei, 

este nevoie de încă o activitate extracurriculară. 

Păstraţi coala/colile de flipchart cu oferta de voluntariat pe peretele sălii de clasă pentru a le 

aminti elevilor la ce s-au angajat. Îndemnaţi-i să adauge la listă sau să taie din ofertă dacă între timp s-

au răzgândit. 

 

• Activitatea 4: 

Cereţi elevilor să scrie, timp de 10 minute, despre sentimentele pe care le au faţă de activităţile 

voluntare şi – mai specific – cele legate de oferta de voluntariat pe care tocmai au făcut-o. Dacă sunt 

elevi doritori să citească ce au scris, oferiţi-le ocazia. 

Concluzionaţi. 
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EXEMPLU DE BUNĂ PRACTICĂ:  

ACTIVITATEA DE VOLUNTARIAT „MIRACOLUL CRĂCIUNULUI” 

 

Prof. Andrei Elena 

Colegiul Economic Buzău 

 

În afara şcolii se desfăşoară variate acţiuni cu caracter educaţional, care-şi aduc aportul atât la 

educaţia şcolară, cât şi la educaţia permanentă. Aceste acţiuni alcătuiesc activitatea extraşcolară sau 

extracurriculară, reprezentând o componentă educaţională valoroasă şi eficientă. În şcoala 

contemporană complexitatea finalităţilor educaţionale trebuie să impună îmbinarea activităţilor 

curriculare cu cele extracurriculare, iar parteneriatul educaţional, ca modalitate de intervenţie 

complementară, apare ca o necesitate. 

Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestaţie materială în diferite domenii cum sunt: 

asistenţa şi serviciile sociale, protecţia drepturilor omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, 

de învăţământ, ştiinţific, umanitar, religios, filantropic, sportiv, de protecţie a mediului, social şi 

comunitar. (Legea Voluntariatului)  

Activităţile de voluntariat derulate de Colegiul Economic Buzău au avut un mare impact în 

rândul elevilor şi profesorilor, deoarece sunt cele mai eficiente metode prin care elevii îşi îmbunătăţesc 

modul de înţelegere şi cunoaştere a necesităţilor şi dificultăţilor individuale cu care se confruntă ceilalţi 

membrii ai comunităţii, dobândesc respectul de sine, îşi apreciază mai mult propria valoare şi pot porni 

pe calea potrivită în ceea ce priveşte cariera. 

În acest sens, un exemplu de bună practică îl constituie activitatea de voluntariat „Miracolul 

Crăciunului”, desfăşurată în cadrul Proiectului Educaţional Judeţean „Prietenia, un dar pentru 

tine!”, derulat de Colegiul Economic Buzău și Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive Buzău în cadrul programului Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC). 

Scopul activităţii a fost formarea unei atitudini de toleranţă, de responsabilitate şi întrajutorare, 

prin sensibilizarea elevilor şi profesorilor din Colegiul Economic Buzău cu privire la situaţia dificilă a 

unor persoane defavorizate. 

Activitatea a constat într-o vizită organizată la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău și a fost coordonată de prof. Andrei Elena – coordonatorul proiectului SNAC 

și prof. Căpriţă Paraschiva – coordonatorul şcolar SNAC din cadrul Colegiului Economic Buzău, 

respectiv de prof. Andrei Doina – coordonatorul proiectului SNAC şi prof. Botiţă Mihaela Epaminonda 

– coordonatorul şcolar SNAC din cadrul Liceului Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive Buzău. 

La activitate au participat 115 elevi voluntari de la Colegiul Economic Buzău şi 105 elevi 

beneficiari de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive Buzău, precum și 

profesori colaboratori din ambele unități de învățământ. 

Elevii de la Colegiul Economic au venit cu materialele necesare desfăşurării activităţii (brad, 

ornamente, cadouri). Elevii de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive au 

prezentat ornamentele şi micile obiecte decorative confecţionate de ei în cadrul orelor de abilități 

manuale, educație tehnologică, laborator tehnologic şi instruire practică, după care s-a trecut la decorarea 

bradului adus de elevii de la Colegiul Economic. Apoi trupa de dans AMICII, formată din elevi de la 

cele două licee, a prezentat un program de dansuri învăţate în cadrul proiectului, iar elevii de la Liceul 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive, coordonați de preotul Mihalașcu Ionuț, au 

interpretat colinde în limbajul mimico-gestual. 

În final, elevii de la Colegiul Economic au oferit daruri prietenilor lor de la Liceul Tehnologic 

Special. Activitatea s-a desfăşurat pe un fond muzical compus din colinde în limbile română şi engleză.  
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Prin acest demers s-a urmărit dezvoltarea la elevi a atitudinilor de solidaritate, toleranţă, 

acceptare, responsabilizare, mulţumire sufletească şi conectare la problemele altora. 

Acţiunea s-a bucurat de succes, deoarece elevii cu deficienţe de auz au fost impresionaţi şi 

mulțumiți, iar elevii care au împărţit daruri au învăţat să se implice în viaţa comunităţii sociale. 

 

La sfârşitul activităţii, elevii au primit ca sarcină ca în termen de o săptămână să trimită 

profesorilor coordonatori prin e-mail, în limbile română sau engleză, comentarii şi impresii cu privire la 

activitatea desfăşurată. 

Efectele deosebite pe care le-a avut această activitate asupra elevilor din cele două şcoli se văd 

şi din următoarele imagini: 
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STRUCTURI DE DATE NECESARE ORGANIZĂRII INFORMAȚIEI.  

PROIECT DE LECȚIE 

Prof. Ungureanu Georgeta 

 Liceul Tehnologic "Carol I"  Galați 

 

DISCIPLINA: Tehnologia informaţiei şi a comunicaţiilor, Clasa a XI-a 

UNITATEA DE ÎNVAŢARE: Organizarea și prelucrarea datelor 

SUBIECTUL LECŢIEI: Structuri de date necesare organizării informaţiei          

TIPUL LECŢIEI: Recapitulare, sistematizare şi consolidare a cunoştinţelor  

TIMP DE LUCRU : 50 minute 

 SCOPUL LECŢIEI: 

-  consolidarea şi aprofundarea cunoştinţelor referitoare la etapelor de organizare a datelor 

într-o structură de date  

- dezvoltarea capacităţii de sinteză, sistematizare şi de reproducere logică a cunoştinţelor 

referitoare la operațiile care se pot efectua asupra datelor  

Unitatea de competenţă: Utilizarea calculatorului şi prelucrarea informaţiei 

COMPETENŢE GENERALE : 

• Organizează şi prelucrează informaţia 

COMPETENTE SPECIFICE : 

• Identificarea structurilor de date necesare organizării informației 

• Descrierea etapelor de organizare a datelor într-o structură de date 

• Crearea unei structuri de date tip foaie de calcul 

COMPETENTE DERIVATE: 

C1 Descrierea metodelor de organizare a datelor într-o structura de date 

C2 Identificarea tipurilor de structuri de date 

C3 Utilizarea aplicației Excel pentru crearea unei structuri tip foaie de calcul 

C4 Prelucrarea datelor dintr-o foaie de calcul(sortarea datelor,  reprezentarea grafică a datelor) 

C5 Aplicarea unor formule de calcul asupra valorilor numerice dintr-o foaie de calcul 

STRATEGII DIDACTICE : 

1.RESURSE PROCEDURALE : 

❑ METODE SI PROCEDEE : explicația, conversația 

❑ FORME DE ORGANIZARE : frontal și individual 

2.RESURSE MATERIALE : calculator, fișe de lucru 

BIBLIOGRAFIE : 

1. Milosescu Mariana – “Tehnologia informației și a comunicațiilor”, Manual de clasa a XI a, 

Editura didactică și pedagogică, 2004 

2. Milosescu Mariana – “Invață singur Microsoft Excel”, Editura Teora, 2004 

3. ECDL – “Microsoft Excel”, Editura All, 2007 
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DESFĂŞURAREA LECŢIEI 

 Momentele lecţiei  Activitatea profesorului Activitatea elevilor 

Organizarea clasei 

3 minute 

-    notez absenţii 

- pregătesc materialul didactic 

necesar desfăşurării lecţiei 

- îşi pregătesc cărţile şi caietele 

 

Anunţarea temei şi a 

planului de recapitulare 

5 minute 

Lecţia ce urmează a fi 

recapitulată şi planul de 

recapitulare au fost anunţate 

elevilor în ora precedentă 

La începutul lecţiei realizez o  

reactualizare a titlului lecţiei ce 

urmează a fi recapitulată şi a 

planului de recapitulare sub 

forma unor întrebări de tipul: 

- Ce temă aţi avut de recapitulat 

pentru astăzi? 

 

 

 

 

 

 

Elevii răspund: 

Am avut de recapitulat lecţia: 

Structuri de date necesare 

organizării informaţiei. Fișierul.  

Recapitularea şi 

sistematizarea 

cunoştinţelor 

40 minute 

 

Ce reprezintă organizarea 

datelor? 

 

 

 

Care este scopul organizării 

datelor? 

 

 

Ce este data? 

 

 

Care este cea mai întâlnită 

formă de organizare a datelor? 

Ce este fișierul? 

 

Care este cel mai simplu 

exemplu de fișier? 

 

Organizarea datelor reprezintă un 

instrument de lucru pus la 

dispoziție de sistemul informatic 

pentru structurarea informației.  

Identificarea ușoară a informației 

cât și găsirea formei adecvate 

pentru prelucrarea ei. 

Data este reprezentarea 

informației în interiorul 

calculatorului. 

 

Fișierul. 

Fișier este denumirea utilizată în 

mod curent  pentru a indica seturi 

de date memorate în format 

electronic pe diverse medii de 

stocare a informaţiei. 

Fișierele text 
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Profesorul propune spre 

rezolvare 

Fișa A – Aplicații cu fisiere text. 

Ce alte tipuri de fișiere ați mai 

întâlnit?  

Cum se numesc aceste fișiere? 

Profesorul propune spre 

rezolvare Fișa A – Aplicații cu 

fisiere binare. 

 

Ce altă metodă de organizare a 

datelor ați mai intâlnit? 

 

Cum se numeste aplicația 

software care creează și 

prelucrează o foaie de calcul? 

Care sunt componentele unei foi 

de calcul? 

 

 

 

Profesorul propune spre 

rezolvare Fișa B - – Aplicații cu 

structuri de date tip foaie de 

calcul. 

 Acesta conține numai caractere. 

Conținutul lui poate fi vizualizat cu 

ajutorul unui editor de texte ( de ex: 

Notepad). 

Elevii ghidați de profesor rezolvă 

fișa de lucru propusă.  

Fișierele create cu aplicațiile din 

setul Microsoft Office.  

Fișierele binare  

Sunt fișiere al căror conținut nu 

poate fi vizualizat doar cu aplicația 

care le-a creat. 

 

Foaia de calcul este metoda de 

organizare a datelor sub formă de 

tabel. 

 

 Programul  de calcul tabelar. 

Componentele foii de calcul sunt: 

a. structura foii de calcul 

(componenta constanta) Este 

formată din:  titlul tabelului,  capul 

de tabel,  dimensiunea coloanelor, 

formatările pentru datele de intrare 

si rezultate, cat si formulele si 

funcțiile folosite calcularea 

rezultatelor. 

b. conținutul (componenta 

variabila) Este reprezentat de 

datele din foaia de calcul care se 

modifica la fiecare etapa de 

exploatare a foii de calcul. 

Formularea unor concluzii 

şi evaluarea elevilor 

2 minute 

Informez elevii că răspunsurile 

date de ei au fost corecte şi 

precise ceea ce dovedeşte că şi-

au însuşit temeinic cunoştinţele.  
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 Aplicații cu fișiere text și fișiere binare                                                                                                              

A. 

1.Creați fișierul text rogvaiv.txt. Pe prima linie a fișierului introduceți textul Fenomene optice întâlnite 

în natură. 

2.Creați fișierul text mediu.txt. Pe prima linie a fișierului introduceți textul  Pe 22 aprilie, în fiecare an, 

se sărbătorește Ziua Pământului. 

B. 

Aplicația Microsoft Word 

1.Deschiți aplicația Microsoft Word. 2.Editați textul:  

Rezervația biosferei Delta Dunării 

Delta Dunării 

          Este un adevarat paradis natural, aici fiind prezente peste 300 de specii de păsări (pelicanul, cormoranul, 

piciorongul, starcul, lișita, găinușa de apă, egreta) și aproape 50 de specii de pește de apă dulce (știuca, somnul, 

carasul, șalăul). 

         În ceea ce privește flora, în Delta Dunarii se întâlnesc vegetația specifică mlaștinilor, cum ar fi salcia pitică, 

stuful sau papura, precum și păduri de salcie, frasin sau plop.  

Fișiere binare  - Microsoft Word 

3.Inserați în document o imagine cu acest paradis natural. 

4.Salvați documentul cu numele rezervatie.docx.   

C. Aplicația Microsoft PowerPoint 

1.Deschiți aplicația Microsoft PowerPoint.           

2.Realizați următoarea prezentare:  

 

 

 

 

 

 

 

 

INVENȚII ȘI DESCOPERIRI 

Diapozitiv 1 

Când s-a inventat pixul? 

          Pixul, aşa cum îl cunoaştem astăzi a fost inventat în 

anul 1938 de către un jurnalist maghiar de origine 

evreiască, pe nume Laszlo Biro. 

         Jurnalistul a proiectat un fel de peniţă tubulară care 

avea în vârf o bilă de dimensiuni foarte mici, bilă care odată 

ce pixul era presat pe hârtie pentru a scrie, bila se rotea în 

jurul vârfului întinzând pe hârtie cerneala cea păstoasă.  

 

Diapozitiv 2 

3.Inserați în prezentare o imagine sugestivă a acestui instrument de scris. 

4.Salvați prezentarea cu numele invenții.pptx.   
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PROIECT  CARITABIL 

,,Daruri mici din suflet mare! - Fii și tu Moș Crăciun" 
                       

                                                                                                           Prof. înv. primar Sandor Liliana 

                                                            Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”Cluj-Napoca 

 

Tema: ,,Daruri mici din suflet mare - Fii și tu Moș Crăciun" 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat copiilor de la  Liceul Tehnologic pentru Deficienți de 

Auz 

Voluntari: elevii din clasa a III-a  de la L.T. ”Nicolae Bălcescu” 

Grup ţintă: copii cu vârsta cuprinsă între 6 si 11  ani din liceul mai sus menţionat; 

Obiective : 

- revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate și 

generozitate; 

- responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat; 

- educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din alte 

grupuri; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităților. 

Desfăşurarea activităţii: 

Pregătirea elevilor pentru această expediție s-a realizat în cadrul săptamânii in curs. Elevii și 

părinții acestora au fost anunțați că activitatea se constituie  într-un  proiect de voluntariat și urmărește 

strângerea donațiilor (articole de îmbrăcăminte, jucării, dulciuri, rechizite, cărți etc.) din partea copiilor 

de la clasa a III-a, alături de părinții lor, apoi redirecționarea acestor cadouri către copiii aflați în 

dificultate de la Liceul Tehnologic pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca, cu ocazia sărbătorilor de 

iarnă, moment în care se va prezenta și un mini-spectacol Colindul prieteniei. Cu acest prilej, am repetat 

un grup de colinde și am pregătit și câte o carte de colinde care să fie dăruită copiilor de la Liceul 

Tehnologic pentru Deficienți de Auz. 

Această activitate, UN DAR MIC DIN SUFLET MARE, se derulează cu scopul de a oferi  

copiilor aflați în dificultate din acest liceu, un strop de bucurie, iar copiilor voluntari din clasa noastră o 

schimbare de atitudine,  o nouă experiență de viață, o îndrumare în vederea schimbării mentalitații fată 

de semenii aflați in dificultate. 

Orarul desfăşurării activităţii: 

- ora 13.30-13.50 - organizarea colectivului de elevi și deplasarea la Liceul Tehnologic pentru 

Deficienți de Auz 

- ora 14.00-15.00 –desfășurarea activității, îndeplinirea sarcinilor  de către fiecare echipă; 

- ora 15.00-15.30- întoarcerea în sala de clasă. 
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Rezultate așteptate : 

 Creșterea stimei de sine; 

 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

 Promovarea imaginii școlii în  comunitate; 

 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare. 

 

Evaluarea activităţii: 

Prezentarea impresiilor, vizionarea și interpretarea fotografiilor făcute. 
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PROIECT EDUCATIV DE ANTEPRENORIAT 

,,SORCOVA VESELA!,, 

 

                                                                                      PICIU NICOLETA SILVIA 

                                                                                   G.P.P. ,,MICUL PRINȚ,, PITEȘTI, AG 

                                                                 

ARGUMENT 

 Necesitatea conceperii unui proiect care să permită educarea încă din faza preșcolarității a abilităților 

antreprenoriale, în contextul social și al reformei în educație contribuie la formarea personalității autonome și 

creative, eficiente și responsabile pentru a acționa mai târziu în economie. 

Având în vedere prioritățile actuale ale dezvoltării sociale, ale efectului pe care globalizarea și 

integrarea social-economică a țării noastre în rândul țărilor UE le vor avea asupra viitorilor cetățeni, am 

considerat necesară elaborarea unui proiect educativ care să permită descoperirea și dezvoltarea abilităților 

antreprenoriale, dar și implicarea copiilor în proiecte extracurriculare pentru a le forma competențe proprii 

gândirii critice, capacități de inserție socială activă, precum și un set de valori și atitudini personalizate, care 

permit adecvarea acțiunii la o realitate în schimbare. 

În acest context, considerăm că promovarea unui Proiect educativ de anteprenoriat de către 

educatoare va contribui la educarea copiilor în vederea însușirii unei atitudini pozitive față de drumul pe care 

trebuie să-l parcurgă de la apariția unei idei până la aplicarea acesteia în practică și evaluarea finală, moment 

în care ar trebui să fie capabili să analizeze costurile față de produsul muncii lor. 

Intenționăm ca prin promovarea și coordonarea acestui proiect să materializăm activitatea printr-o 

Expoziție cu vânzare ,,Sorcova vesela!,, realizată și finanțată exclusiv prin efortul copiilor, părinților, al 

grădiniței; să oferim instrumente de lucru viabile celor interesați să dezvolte capacitățile anteprenoriale ale 

copiilor, să-i pregătească pentru o abordare practică, eficientă a ideilor și acțiunilor lor. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Timp : noiembrie 2019 – decembrie 2019 

Grup țintă : preșcolarii, cadrele didactice de la GPP Micul Prinț si părinții acestora care au fost sensibilizați 

de punerea în practică a proiectului. 

Scop :  

-Dezvoltarea dimensiunii acționale a personalității copilului prin educarea și  formarea spiritului întreprinzător         

 al acestuia. 

-Realizarea unor legături interdisciplinare și organizarea activității didactice prin relaționarea și corelarea  

 domeniilor de studiu. 

Obiective : 

- să-și manifeste interesul pentru activitate; 

- să-și expună ideile în organizarea activității; 

- să dovedească capacitatea de a manifesta inițiativă; 

- să dovedească creativitate în utilizarea resurselor; 

- să-și însușească un ,,comportament economic activ,, 

- să lucreze în echipă și să-și asume responsabiltatea pentru ,,actul managerial,, 

- să finalizeze sarcinile asumate. 
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Resurse :   

a) umane : echipa de proiect : preșcolarii, educatoarele, părinții; 

b) financiare : investițiile directe pe care le stabilesc copiii investitori, contribuțiile sponsorilor 

sensibilizați în susținerea proiectului; 

c) materiale : diverse materiale din natură și textile necesare realizării sorcovelor și expoziției ; 

articole de popularizare a activității copiilor și educatoarelor implicate în proiect. 

d) pedagogice : metode :  brainstorming, joc de rol, învățarea prin cooperare, simularea. 

 

Inițiator proiect : Piciu Nicoleta Silvia 

Parteneri : părinții copiilor, reprezentanți ai mediului de afaceri, presa locală, Centrul de Plasament 

Coordonator proiect : director : Piciu Nicoleta Silvia 

Casier : casierul comitetului de părinți de la grupa ce implementează proiectul educațional de anteprenoriat 

,,Sorcova vesela!,, 

 

 DESFĂȘURAREA PROIECTULUI 

Sensibilizarea : aducerea la cunoștință educatoarelor, copiilor, părinților sau altor parteneri a scopului  

                           proiectului, implicațiile și beneficiile acestuia cu precizarea produsului final. 

Socializarea : inițierea activităților care să determine cunoașterea competențelor și capacităților necesare  

                       derulării proiectului. 

Desfășurarea : -repartizarea responsabilităților 

   -planificarea realizării produselor 

                          -organizarea expoziției realizată de copii 

                          -realizarea fotografiilor pe parcursul activității 

-educatoarele grupelor implicate în program au sarcina de a ajuta copiii să confecționeze, să selecteze împreună 

cu aceștia materialele, să-i îndrume să le expună estetic. 

-evidența sumelor colectate se va face cu instrumente care să reflecte realitatea : tabele nominale  

ale  investitorilor pe bază de semnătură, contracte de sponsorizare, procese verbale de încasări din  vânzări, 

-sumele rezultate din vânzarea sorcovelor confecționate de copiii vor fi folosite la procurarea de îmbrăcăminte  

și jucării pentru copiii aflați în dificultate. 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

La finalul proiectului, coordonatorii proiectului vor evalua eficiența derulării proiectului, vor stabili 

efectele acțiunii antreprenoriale și vor propune măsuri care să îmbunătățească activitatea în cazul în care 

proiectul se continuă și în anul viitor. 

 

AM CONFECȚIONAT SORCOVE... AM COLINDAT... LE-AM VALORIFICAT 

               
 
CU BANII STRÂNȘI, AM CUMPARAT                     CADOURILE AU FOST PRIMITE CU DRAG 

CADOURI PENTRU COPIII NEVOIAȘI                          ȘI COPIII NE-AU OFERIT UN SCURT   

                                                                                                PROGRAM ARTISTIC    
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

O faptă buna în fiecare zi 

 
Prof. GROSEANU-LUNGU GINA  

Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu Alexandria  

       
 

Argument 

        Voluntariatul, mai exact o muncă fără plată, inseamnă acumularea de cunoştinţe şi experienţe noi. 

Voluntariatul reprezintă o ajutorare necondiţionată a persoanelor, vietăţilor, mediului etc, care au nevoie de 

sprijin sau de apărare.Răsplata pe care o primeşti în urma acestui ajutor pe care alegi să îl oferi nu este una 

materială, ci una sufletească, un sentiment care te ajută să te dezvolţi.Prin activitatea ta poţi inspira lumea din 

jurul tău să vadă în asta un lucru nemaipomenit şi chiar beneficiarii pot fi cei care ajută la rândul lor. 

        Astfel , la Școala Gimnazială Mihai Eminescu , Alexandria am propus o activitate de voluntariat care să 

bucure mintea și sufletul celor implicați și care să aducă ceva din ceea ce noi toți numim , fericire . Prin 

activităţile desfăşurate in cadrul proiectului, elevii intră in atmosfera de sarbatoare a Crăciunului, invaţă să 

aprecieze valorile, frumosul, munca in echipă.,invaţă să se exprime prin desen, scris, colind şi nu in ultimul 

rând trăiesc bucuria de a dărui. Sărbătorile de iarnă reprezintă prilej de bucurie pentru creştini dar mai ales 

pentru copii, care aşteaptă cu nerăbdare momentul colindelor, a impodobirii bradului şi nu in ultimul rănd 

slujbele religioase care pentru locuitorii satului romanesc sunt prilej de smerenie şi pioşie. Prin derularea 

proiectului, şcoala işi propune să dezvolte la elevi sentimentele de respect pentru tradiţii şi obiceiurile 

poporului român, dar şi sensibilitatea lor faţă de cei nevoiaşi ; în această situaţie aflându-se câţiva elevi ai şcolii 

noastre. De aceea iniţiatorii acestui proiect au stabilit o serie de activităţi desfăşurate in prezenţa profesorilor 

și comunității locale . 

Grup ţintă: elevii cls V-VIII 

Durata: decembrie 2019 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu-Alexandria  

Coordonatorul proiectului : Prof. GROSEANU-LUNGU GINA  

Scopul proiectului : 

• implicarea elevilor într-o serie de activităţi şi întâlniri ,prezentarea unui program artistic de poezie 

si muzica colinde avand ca tema sărbătoarea Craciunului.  

• educarea trăsăturilor pozitive de caracter prin dezvoltarea spiritului de generozitate şi bunătate; 

• întărirea sentimentului de apartenenţă la comunitatea locală, naţională, europeană. 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

- concurs :impodobirea sălilor de clasă cu podoabe de Crăciun –cea mai frumoasă clasă; 

- participarea la concursul :Scrisoare pentru Mos Crăciun; 

- organizarea în şcoală a unei expoziţii cu desene si desemnarea celui mai bun desen în care elevii să dea 

măsura popriului talent creativ ; 

- proiectarea unui material :Tradiţii de Crăciun in ţările Europei;   

- implicarea grupului ţintă într-un program artistic de colinde si poezie dedicat sărbătorii Crăciunului; 

- oferirea de cadouri copiilor cu C.E.S si probleme materiale, şi participarea la nivelul claselor in jocul : 

”Ingerul păzitor”. 
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Indicatori de evaluare : 

 

- Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin articole 

vestimentare, carti, jucarii, dulciuri si fructe; 

- Implicarea în desvășurarea activitaților . 

 

 

PROGRAMUL DE ACTIVITĂŢI 

 Descrierea activităţii Observaţii 

1.Împodobirea sălilor de clasă . 

concurs 

Elevii isi împodobesc sălile de clasa in vederea 

participării la concursul –„Cea mai frumoasă clasă” 

 

Locul de desfăşurare Sc.Gimnaziala Mihai Eminescu   

Rezultate aşteptate Antrenarea elevilor într-o  activitate in care sa-şi 

exprime talentul, gustul pentru frumos şi estetic. 

 

 

Data  18-19 decembrie 2019  

2. Concurs-scrisoare către Mos 

Craciun 

 Elevii scriu scrisoare la Moş Crăciun si vor participa 

la concurs in urma căruia vor fi desemnaţi 

câstigătorii. 

 

Locul de desfăşurare Holul şcolii unde este poşta lui Moş Craciun.  

Rezultate aşteptate Realizarea unor scrisori în baza regulamentului 

concursului. 

 

Data   18-20 decembrie 2019  

3. Expoziţie de desene –

concurs  

Este vorba despre o acţiune in care elevii îşi exprimă 

creativitatea prin intermediul desenului . 

 

Locul de desfăşurare Holul Şcolii   

Rezultate aşteptate Implicarea activă a cât mai multor elevi din grupul 

ţintă în această activitate, exprimarea liberă a 

creativităţii. 

 

Data  18- 21 decembrie 2019  

4.Proiectare material-Tradiţii 

de Crăciun în ţările Europei. 

 

Proiectarea unui material –Tradiţii de Crăciun în 

Ţările Europei 

 

Locul de desfăşurare Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu   

Rezultate aşteptate Participarea unui număr cât mai mare şi 

familiarizarea cu tradiţiile Europei. 

 

Data  19 decembrie 2019  

 

 

5.Colind si poezie de Crăciun Elevii colindă si recită poezii vestind astfel Naşterea 

Domnului lângă bradul împodobit. 

 

Locul de desfasurare 

 

Şcoala Gimnaziala Mihai Eminescu   

Rezultate aşteptate  Participarea unui număr mare de elevi ,trăirea 

efectivă a bucuriei creştine legate de Naşterea 

Domnului. 

 

Data 21 decembrie 2019  
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6,, Ingerul păzitor” –oferirea 

de cadouri  

Participă toţi elevii,se ofera cadouri copiilor cu C.E.S. 

şi defavorizaţi din şcoală. 

 

Locul de desfăşurare Şcoala Gimnazială Mihai Eminescu   

Rezultate aşteptate  Sensibilizarea elevilor la problemele semenilor 

,oferirea unor daruri surpriză intre colegi. 

 

Data 20 decembrie 2019  

 

Rezultate aşteptate: 

• participarea unui număr cât mai mare de elevi la acest proiect; 

• dezvoltarea creativităţii, a spiritului de echipă,sensibilizarea la problemele semenilor, dezvoltarea 

abilităţilor practice; 

• realizarea unei legături solide între cadrele didactice implicate şi elevii lor. 

 

Impact asupra cadrelor didactice, elevilor, comunităţii: 

 

       În urma desfăşurării acestui proiect se doreşte crearea unui spirit de sărbatoare , un cadru festiv pentru 

Sarbatoarea Crăciunului, iar pe de altă parte acest proiect îşi propune sa creeze o comuniune în bucurie prin 

colind,desen şi scris. Va fi o sursă importantă de informaţie pentru elevi, având în vedere că rareori ajungem 

să comunicăm sincer şi deschis cu elevii noştri, dincolo de cadrul rigid al orei de curs.In timpul activitaţilor 

prevăzute în proiect elevii se vor cunoaşte mai bine,vor putea să lucreze si să comunice între ei ,sa trăiasca 

spiritul de competiţie în mod plăcut . Activităţile realizate au ca temă şi idee de bază comunicarea în diverse 

forme, directă, prin desen sau prin scris, încercând astfel să acoperim cât mai mult din nevoile comunicative 

ale grupului ţintă.Avem nădejde că această perioada de desfăşurare a proiectului va fi un motiv de bucurie 

pentru elevi si profesori si ne va introduce in atmosfera Crăciunului si nu în ultimul rând o bucurie pentru 

copiii cu probleme materiale care sunt lipsiţi de atenţia si grija familiei. 

     Mulțumim din suflet celor care s-au implicat și au dat dovadă de generozitate, aducând un strop de alinare 

acum, în preajma Crăciunului! 
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PROIECT ÎN PARTENERIAT 

PENTRU EDUCAŢIE SANITARĂ 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE’’ 

 
Donea Tecuceanu Gina 

Grădinița cu program prelungit nr 7 Slatina 

 

Motto:  

        "Invăţaţi-vă a face bine;  

        Căutaţi dreptatea şi ajutaţi pe cel apăsat’’ 

                                                                 Isaia (1,17) 
 

 DURATA: 01.10.2018. -15.06.2019 

 

PARTENERI : 

- Grădinița cu program prelungit nr 7 Slatina, reprezentată prin: 

Director, prof. Grigore Ana Maria si prof. Donea Tecuceanu Gina 

-Crucea Roşie Română, reprezentată prin………………., director Crucea Roşie Română - filiala jud. OLT, 

 

COLECTIV DIN GRĂDINIȚĂ: 

Coordonator:       Donea Tecuceanu Gina 

Colaboratori:      Radu Camelia- medic şcolar 

   Năstăsie Daniela – asistent medical 

          Nae Cristina- asistent medical 

    

 ARGUMENT : 

        Născută din grija de a ajuta fără nici o discriminare răniţii de pe toate câmpurile de luptă, 

Crucea Roşie se angajează să   prevină şi să aline suferinţele oamenilor, să protejeze viaţa şi să respecte 

persoana umană.  În lumea modernă este important să se perpetueze principiile fundamentale ale Crucii Roşii, 

iar oamenii să dea dovadă de curaj, umanitate şi spirit de întrajutorare.  

SCOPUL PROIECTULUI:  

       Formarea iniţiativei şi a unei atitudini conştiente faţă de problemele sănătăţii, ajutând la 

formarea unei generaţii de tineri sănătoşi. 

 

OBIECTIVE: 

1. Cunoașterea de către preșcolari a regulilor de acordare a primului ajutor în cazul   unor 

accidente; 

2. Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în şcoală şi 

societate; 

3. Cunoașterea de către preșcolari a activității și importanței Crucii Roșii  Române;     

4. Conştientizarea comportamentul igienic prin: 

igiena corporală, a hainelor, a încălţămintei, formarea deprinderilor corespunzătoare vârstei şi 

sarcinilor şcolare, individuale şi colective;  

5.Organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale; 

6. Păstrarea curățeniei în grădiniță. 
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RESURSE IMPLICATE 

 

1. RESURSE UMANE:  

❖ Directorul Filialei de Cruce Roşie Olt 

❖ Formatori ai Crucii Roşii 

❖ Director- cadrele didactice, personalul medical din GPP NR 7 SLATINA,OLT. 

 

2. RESURSE MATERIALE: 

❖ logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de cele două părţi. De 

asemenea se pot atrage resurse materiale externe în condiţii legale. 

 

 

ACTIVITĂŢI: 

   - Pregătirea preșcolarilor pentru prevenerirea unor accidente minore; 

           - Desfăşurarea unor întâlniri cu reprezentanţi Crucii Roşii în grădiniță, în cadrul cărora să se 

desfăşoare discuţii despre importanţa respectării măsurilor de igienă personală şi individuală; 

           - Realizarea, în cadrul diferitelor domenii de dezvoltare , a educaţiei sanitare, prin prezentare regulilor 

de igienă, cunoaşterea factorilor de risc şi prevenirea bolilor; 

           - Acţiuni de educaţie sanitară prin răspândirea de broşuri, pliante, afişe în scopul cunoaşterii şi 

respectării normelor de igienă şi prevenirea unor boli; 

     - Discuții cu medicul  și asistentele medicale despre probleme de igienă, prevenirea și tratarea unor 

afecțiuni. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL “BIG-BROTHER” 

 

prof.  Gabriela ȘANDRU  

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Târgu Mureș 

 

 

TITLUL PROIECTULUI: “BIG-BROTHER” 

DOMENIUL EDUCATIV: Cetățenie democratică – drepturile copilului 

INSTITUȚIA COORDONATOARE: Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Târgu Mureș 

COORDONATOR: prof. ȘANDRU GABRIELA  

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI: 

DURATA PROIECTULUI:  octombrie – iunie  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

Motto  
„Educaţia este un vaccin contra violenţei”  (E.J.Olmos) 
 

ARGUMENT 

Educatorul – modelator de suflete – are o menire nobilă dar şi o responsabilitate uriaşă, acesta fiind ȋntr-o 

permanentă căutare de strategii prin care să se asigure şi să echilibreze dezvoltarea personalităţii copiilor. 

Proiectul propus contribuie la protecția împotriva violenței și prevenirea fenomenului de bullying din școală 

prin implicarea elevilor în activități extrașcolare cu rol formator. 

 

SCOP:  

Prevenirea și diminuarea fenomenului violenței din școală prin activități extrașcolare și conștientizarea 

importanței relațiilor interumane bazate pe înțelegere și acceptare. 

 

OBIECTIVE: 

1. Formarea unui stil pozitiv de relaţionare interpersonală; 

2. Identificarea și reglarea emoţiilor şi a comportamentului în situaţii problemă; 

3. Dezvoltarea capacităţii de relaţionare în grup, în situaţii concrete, în mediul şcolar; 

4. Abordarea unor relaţii de parteneriat cu alte școli din judeţ 

 

GRUP ŢINTĂ: 

▪ elevii claselor V-VIII; 

▪ cadre didactice; 

▪ părinţii elevilor claselor V-VIII. 

 

BENEFICIARI: 

1. direcţi:  - elevii implicaţi ȋn proiect; 

                - cadrele didactice implicate ȋn proiect 

2. indirecţi:  - toți elevii; 

                     - toate cadrele didactice; 

                     - comunitatea locală. 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI: 

 

▪ „Jurământul Big-Brother” – fiecărui elev din clasa a V-a i se atribuie ca „frate mai mare” un elev din 

clasa a VII-a ȘI fiecărui elev din clasa a VI-a i se atribuie ca „frate mai mare” un elev din clasa a VIII-a 

▪ „Brățara prieteniei” – confecționare de brățări din ață împletită; 

▪ „Omul de zăpadă” – realizarea unui om de zăpadă din șosete albe; 

▪ „Mesaje călătoare” – realizare de felicitări și mărțișoare prin tehnica quilling 

▪ „Rondul prieteniei” – plantare de semințe de flori în parcul școlii 

▪ „Inocență fără violență” – modalităţi de gestionare a situaţiilor concrete de violenţă 
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RESURSE IMPLICATE: 

 

▪ umane: echipa de proiect, cadre didactice, elevi, părinţi; 

▪ materiale: spaţiile de învăţământ din şcoli, calculator, imprimantă, aparat foto, materiale auxiliare 

consumabile (lipici, carioci, acuarele, cartoane şi foi colorate, instrumente de quilling, ață colorată, șosete 

albe, orez, nasturi, ace gămălie cu cap colorat, markere, bucăți de material textil), foarfece, semințe de 

flori, var, diplome; 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

 

▪ conştientizarea elevilor cu privire la consecinţele actelor de violenţă; 

▪ formarea unei atitudini pozitive faţă de colegi/adulţi; 

▪ diminuarea numărului cazurilor de agresivitate din şcoală; 

▪ implicarea părinţilor în activitatea de combatere a violenţei din şcoală şi din afara ei; 

▪ postarea de fotografii din timpul activităților proiectului în mediul online.  

 

DESCRIEREA ACTIVITĂȚILOR 

 

ACTIVITATEA NR. 1 

 

Titlu: Mesajul meu anti-bullying 

Data/ perioada de desfășurare: octombrie 2018 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII 

Descrierea activității: Pentru stoparea fenomenului de bullying din școală se propune ca soluție protectoratul 

de tip „Big-Brother”: fiecare elev din clasa a VII-a devine „un frate / soră mai mare” pentru un elev din clasa 

a V-a și fiecare elev din clasa a VIII-a devine „un frate / soră mai mare” pentru un elev din clasa a VI-a. 

Responsabilitățile fratelui mai mare includ: îndrumare, consiliere, încurajare și sprijin necondiționat, demnitate 

astfel încât acesta să fie un model demn de urmat pe tot parcursul anului școlar. Pentru a pecetlui această 

„frăție”, elevii vor realizarea sesiuni practice în care să creeze împreună un simbol palpabil al prieteniei lor. 

Elevii claselor a VIII-a își asumă angajamentul colectiv în fața profesorilor prin depunerea Jurământului Big-

Brother. Se identifică tipurile de violență existente în școală și se discută despre măsurile ce se impun pentru 

stoparea fenomenului de bullying din școală.  

 

Jurământul Big-Brother: "Calitatea de Big Brother / Big Sister este o onoare, un privilegiu, și nu un drept 

sau o obligație. De aceea, mă angajez în fața profesorilor și colegilor mei, pe care îi iau ca martori, că voi 

îndeplini această promisiune, pe cât mă ajută forțele și rațiunea: 

• Să respect pe cel pe care îl am în grijă; 

• Să fiu un model demn de urmat pentru acesta; 

• Să-l îndrum și să-i ofer consiliere ori de câte ori e nevoie dându-i sfaturile pe care le consider eu cele mai 

bune; 

• Să-i ofer încurajare și sprijin necondiționat, ori de câte ori e nevoie; 

• Să-i monitorizez evoluția și să mă bucur de succesul lui; 

• Să petrec timp cu cel pe care îl am în grijă, în pauze sau la activitățile școlii; 

• Dacă voi respecta această promisiune și nu o voi încălca, viața mea să se bucure de renume și respect din 

partea tuturor; dacă îl voi trăda devenind sperjur, atunci contrariul." 

 

Responsabili: colaboratorii 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: Exerciţiu desen - post-it „Cum mă simt?” 
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ACTIVITATEA NR. 2 

 

Titlu: Brățara prieteniei 

Data/ perioada de desfășurare: noiembrie 2018 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII 

Descrierea activității: elevii se grupează în perechile formate la activitatea nr. 1 și creează brățări ale prieteniei 

din ață împletită care pecetluiesc relația de protectorat creată. Elevii discută despre experiențele personale din 

ultima lună și se evidențiază comportamentele pozitive și luările de atitudine. Se dezbate în ce măsură proiectul 

contribuie la creșterea sentimentului de siguranță din școală.  

Responsabili: colaboratorii 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: discuţie despre cum s-au simţit când au lucrat împreună, ce dificultăţi au întâmpinat 

și cum au fost ajutați 

 

ACTIVITATEA NR. 3 

 

Titlu: Omul de zăpadă 

Data/ perioada de desfășurare: decembrie 2018 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII  

Descrierea activității: elevii se grupează în perechile formate la activitatea nr. 1 și construiesc oameni de 

zăpadă din șosete albe umplute cu orez și decorate cu nasturi și materiale textile. Urmează turul galeriei și 

discuții.  

Responsabili: colaboratorii 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: expoziția oamenilor de zăpadă  

 

 

ACTIVITATEA NR. 4 

 

Titlu: Mesaje călătoare 

Data/ perioada de desfășurare: februarie/martie 2019 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII 

Descrierea activității: elevii realizează felicitări și mărțișoare prin tehnica quilling. Felicitările și mărțișoarele 

vor fi dăruite doamnelor din parcul Diamant în cadrul activității „Mărțișor în cartier”. 

Responsabili: echipa de proiect 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: numărul de felicitări și mărțișoare realizat 

 

ACTIVITATEA NR. 5 

 

Titlu: Rondul Prieteniei 

Data/ perioada de desfășurare: aprilie 2019 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII 

Descrierea activității: elevii plantează semințe de flori / puieți în parcul școlii pentru a realiza un rond floral 

simbolic intitulat „Rondul Prieteniei”. Se stabilesc responsabilitățile elevilor privind îngrijirea rondurilor 

create.  

Responsabili: colaboratorii 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: discuţie despre cum s-au simţit când au lucrat împreună 
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ACTIVITATEA NR. 6 

 

Titlu: Inocență fără violență 

Data/ perioada de desfășurare: mai 2019 

Locul desfășurării: școală 

Participanți: elevii claselor V-VIII 

Descrierea activității: se vizionează o prezentare Power Point. Se analizează formele de violență care există 

în școală. Se discută pe baza experiențelor personale ale elevilor și se propun măsuri de stopare a fenomelelor 

de violență din școală. Se completează un chestionar. Se desprind concluziile privind eficiența proiectului 

„Big-Brother”. Se acordă diplome. 

Responsabili: colaboratorii 

Beneficiari: elevii, cadrele didactice, părinții elevilor implicați 

Modalități de evaluare: chestionare de evaluare proiect 

 

EVALUARE: 

▪ realizarea activităţilor şi obiectivelor ȋn termenul stabilit; 

▪ observația sistematică; 

▪ produse rezultate în urma activităților proiectului; 

▪ chestionare; 

 

MEDIATIZARE / DISEMINARE: 

▪ pe site-ul școlii „Tudor Vladimirescu” (http://tudor20extrascolare.wordpress.com/) și în mediul online 

(pagina de Facebook); 

▪ în presa locală 

 

SUSTENABILITATE: 

Ne propunem ca pe viitor acest proiect educaţional să se desfăşoare anual și să se extindă la nivel judeţean. 

 

BUGETUL PROIECTULUI: Autofinanţare în valoare de 200 RON. 

 

http://tudor20extrascolare.wordpress.com/
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PROIECT DE ACTIVITATE INTERGATĂ 

,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR” 

Prof. GRIGORAȘ ANCA-MARIA 

GRĂDINIȚA CU P. P. NR.6 BOTOȘANI 

 

     TEMA ANUALĂ: ,, CU CE ŞI CUM EXPRIMĂM CEEA CE SIMŢIM?” 

     TEMA PROIECT  TEMATIC: ,, FARMECUL POVEŞTILOR” 

     SUBTEMA PROIECTULUI: ,,POVEŞTI LA GURA SOBEI’’ 

     TEMA ZILEI: ,,ÎN LUMEA POVEŞTILOR’’ 

    TIPUL DE ACTIVITATE: CONSOLIDAREA ŞI SISTEMATIZAREA CUNOŞTINŢELOR 

    FORMA DE REALIZARE : ACTIVITATE INTEGRATĂ :  ADP+ALA 1 + ADE (DLC,  DEC)+ALA2 

    FORME DE ORGANIZARE: FRONTAL, PE GRUPURI, INDIVIDUAL, PE ECHIPE 

    SCOPUL:  Evaluarea cunoştinţelor despre personajele din poveştile cunoscute (atitudini, conflicte, 

întâmplări, situaţii, trăsături fizice şi morale). 

                          Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv şi omogen cântecul, respectând poziţia 

corectă, tonul, semnalul de început, dicţia şi respiraţia în emiterea sunetului. 

Inventar de activităţi 

I.Activităţi de dezvoltare personală (ADP) 

Intalnirea de dimineata:,,Bună dimineaţa, personaje din poveşti!’’ 

Rutine:Primirea copiilor, salutul, prezenţa, completarea calendarului naturii. 

 ,,Imi aştept rândul’’- deprinderea de a anunţa prin ridicarea mâinii când solicită un lucru. 

Tranziţii:,,Trenu tuc, tuc ‘’- joc muzical, ,,Zboară, zboară Vrăjimăturică’’-joc cu  text şi cânt , ,,Nu mi-e frică 

de Bau-Bau!’’-joc cu text şi cânt 

II.Activităţi liber alese (ALA1) 

1.Arta: ,,Rochiţa Albei ca Zăpada’’ 

2.Constructii:,,Căsuţa piticilor’’ 

3.Joc de masă: ,,Poveşti fermecate’’ puzzle 

III.Activitati pe domenii experientiale (ADE) 

 DLC+DEC: „ În lumea poveştilor” activitate integrată  

 Domeniul Limbă şi comunicare: Educarea limbajului- joc didactic; 

 Domeniul estetic şi creativ: Educaţie muzicală- predare cântec. 

IV.   Activităţi Liber Alese (ALA 2) 

Joc distractiv: „Scăunele muzicale!”  
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SCENARIUL ZILEI 

I.SALUTUL 

        Salutul porneşte de la educatoare şi este continuat de toţi copiii grupei.  Le propun ca salutul nostru de 

astăzi să fie legat de minunata lume a poveştilor. Copiii se salută între ei, în sensul acelor de ceasornic, atribuind 

un personaj colegului: „ Bună dimineaţa, Scufiţă Roşie !( capra, iezişor, lup, purceluş, Cenuşăreasa, etc.) ”.  

II. PREZENŢA 

 Se face prezenţa, pentru a vedea ce copil lipseşte.   

III.ÎMPĂRTĂŞIREA CU CEILALŢI: copiii doritori vor avea ocazia să-şi împărtăşească sentimentele. 

IV. CALENDARUL NATURII: Stabilim ziua săptămânii, data şi anul şi completăm calendarul naturii.  

V. ACTIVITATEA DE GRUP: Joc cu text şi cânt  «  Zboară, zboară Vrăjimăturică ! »  

VI. NOUTĂȚI/EVENIMENTE/ȘTIREA ZILEI -Prezentarea oaspetelui; 

-Scrisoarea şi cadourile primite de la Crăiasa Poveştilor . 

VII.TRANZIŢIA--  Înainte de a trece la desfăşurarea activităţilor liber alese se va interpreta cântecul „Trenu 

tuc, tuc”, copiii cântând şi executând mişcările sugerate de textul cântecului. 

ACTIVITĂŢI LIBER ALESE 

Jocul se execută cu întreaga grupă: copiii sunt aşezaţi în cerc unul după altul şi vor executa diferite mişcări pe 

ritmul melodiei, pe finalul melodiei copiii îşi aleg destinaţii cum sugerează cântecul, adică se opresc la centrele 

de interes. În momentul în care melodia se termină toţi copiii trebuie să fie aşezaţi la centrul lor. 

        Prezint copiilor materialele şi sarcinile de lucru: la centrul Artă copiii trebuie să decoreze rochiţa Albei 

ca Zăpada cu hârtie mototolită , la centrul Construcţii copiii vor realiza căsuţa piticilor, iar la centrul  Joc de 

masă copiii vor realiza un puzzle cu imagini din poveşti. 

Când lucrările au fost finalizate vom face evaluarea lucrărilor, utilizând metoda “Turul galeriei” : fiecare grup 

îşi va prezenta lucrările, iar ceilalţi le vor observa şi vor pune întrebări referitoare la tehnicile folosite şi modul 

de realizare. 

Vom trece la activitatea pe domeniu experienţial DLC prin tranziţia ,, Zboară, zboară Vrăjimăturică!’’ 

ACTIVITATI PE DOMENII EXPERIENŢIALE  

        Copiii vor fi aşezaţi pe scăunele în semicerc unde vor descoperi a doua parte a scrisorii de la Crăiasa 

Poveştilor şi cadourile pentru ei. Dacă vor participa frumos la activitate vor primi diplome. 

Tranziţia spre activitatea de muzică se va realiza prin intermediul jocului cu text si cânt: ,, Nu mi-e frică de 

Bau-Bau!”  

            La această activitate copiii vor învăţa un cântec nou intitulat “ O lume a basmelor”. Acest cântec îi va 

antrena pe copii, îi va face să fie mai veseli şi îi va ajuta să cunoască mai multe lucruri despre poveştile lor 

preferate, iar apoi vom repeta jocul cu text si cânt învăţat anterior şi anume” Daca vesel se trăieşte”. 

FINALITĂŢILE ZILEI  

➢ expunerea lucrărilor realizate la centrele de interes deschise:  

-rochiţa prinţesei  decorată cu hârtie mototolită; 
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- căsuţa piticilor construită din cuburi; 

- puzzle cu imagini din poveşti; 

ÎNCHEIEREA ACTIVITĂŢII – în ultima etapă a zilei copiii vor realiza jocul “Scăunele muzicale”  

       Se fac aprecieri individuale şi colective despre modul în care aceştia au participat la activitate şi voi citi 

ultima parte a scrisorii de la CRĂIASA POVEŞTILOR care le mulţumeşte copiilor pentru activităţiile 

frumoase şi le oferă diplome. 

 

Activitati liber alese(ALA1) 

1.Arta:-,,Rochiţa Albei ca Zăpada’’ - Decorează rochiţa Albei ca Zăpada cu hârtie mototolită. 

Comportamente urmărite: 

➢ Să coopereze în realizarea unor lucrări plastice; 

➢ Să mototolească hârtia creponată ; 

➢ Să lipească pe rochiţa Albei ca Zăpada hârtia mototolită; 

➢ Să respecte poziţia corectă a corpului faţă de suportul de lucru pentru o bună coordonare oculo-

motorie; 

➢ Să manifeste interes pentru activitate prin cultivarea dragostei pentru frumos. 

2.Construcţii: - ,,Căsuţa piticilor’’ - Construiasc din cuburi căsuţa piticilor; 

Comportamente urmărite: 

➢ Să recunoască piesele folosite la construit; 

➢ Să construiască din cuburi căsuţa piticilor; 

➢ Să îmbine piesele lego pentru a obţine căsuţa ; 

➢ Să comunice liber şi civilizat în timpul jocului. 

3.Joc de masă: -,,Povesti fermecate’’ - puzzle 

Comportamente urmărite:  

➢ Să reconstituie o imagine din bucăţele 

➢ Să realizeze un puzzle cu imagini din poveşti. 

➢ Să comunice liber in timpul  jocului. 

➢ Să manifeste interes pentru activitate. 

Strategii didactice: 

a)Metode si procedee: explicaţia, demonstraţia, observaţia, conversaţia, exerciţiul, expunerea, analiza, 

aprecierea verbală, „Turul galeriei”. 

b)Materiale: 

➢ Artă - hârtie creponată, fişe cu rochiţa Albei ca Zăpada, lipici; 
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➢ Construcţii - cuburi din lemn, cuburi lego; 

➢ Joc de masa - puzzle cu imagini din poveşti. 

c)Forme de organizare:  pe grupuri, individuală. 

Evaluarea 

a) Continuă: Pe parcursul întregii activităţi prin aprecieri şi îndrumări când este cazul. 

b) Finală: - Autoevaluarea; 

                           - La sfârşitul activităţii prin concluzii şi aprecieri. 

Domenii experenţiale: Activitate integrată 

“În lumea poveştilor”(DLC+DEC) 

Mijloc de realizare: -joc didactic; 

                                 -activitate muzicală; 

Obiective operationale:  

O1: Să denumească personajele găsite în cutiuţa poveştilor; 

O2: Să recunoască personaje din povești, pe baza unor imagini, jetoane, ghicitori, replici folosite sau pe baza 

unei descrieri;  

O3: Să recunoască dacă fragmentul spus este adevărat sau fals; 

O4: Să caracterizeze personajele din povești, făcând diferența dintre personaje pozitive și personaje negative;  

O5: Să intuiască răspunsul ghicitorilor; 

O6: Să se exprime corect gramatical, în propoziţii simple şi dezvoltate;  

O8:Să interpreteze corect melodia cântecului, respectând durata şi înălţimea sunetelor muzicale, ritmul şi 

pauzele; 

Elemente de joc: - surpriza, ghicirea, aplauze, mânuirea materialului, recompense. 

Sarcina didactică: 

-Evaluarea cunoştinţelor despre personajele din poveştile cunoscute (atitudini, conflicte, întâmplări, situaţii, 

trăsături fizice şi morale). 

- Formarea deprinderii de a intona corect, expresiv şi omogen cântecul, respectând poziţia corectă, tonul, 

semnalul de început, dicţia şi respiraţia în emiterea sunetului. 

Regulile jocului:  

-Copiii receptează cerinţele formulate de educatoare şi rezolvă sarcinile, aplaudă răspunsurile corecte, primesc 

stimulente. 

 Strategii didactice 

a) Metode si procedee: Conversaţia, explicaţia, demonstraţia, exerciţiul, lucru individual, problematizarea, 

expunerea, munca în echipă, 
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b) Materiale:  cutia fermecată, diplome, fişă, creioane colorate,  jetoane cu poveşti, puzzle, cuburi din lemn, 

lego, scrisoare de la Crăiasa Poveştilor, planşe, hârtie creponată, balon, bileţele cu ghicitori, muzicuţa, 

plicuri numerotate, CD, CD-player, imagini cu scene din poveşti. 

c) Forme de organizare: pe grupuri, frontal, individual, pe echipe. 

 

DESFĂȘURAREA ACTIVITĂȚII 

EVENIM

ENTUL 

DIDACT

IC 

 

CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC 

STRATEGII 

DIDACTICE 

EVA- 

LUARE 

Metode şi 

procedee 

Mijloa

ce de 

învăţă

mânt 

1.Momen

tul 

organizat

oric 

Pregătirea climatului psiho-afectiv necesar desfăşurării activităţii. 

Scăunelele sunt dispuse în semicerc. 

   

2Captare

a atenţiei 

  Elementul surpriză : O cutie şi  scrisoarea de la Crăiasa Poveştilor  conversaţi

a 

surpriz

ă 

 

3.Anunta

rea temei 

și 

obiectivel

or 

  Se citeste scrisoarea de la Crăiasa Poveștilor de către doamna 

educatoare, prin care se enumeră obiectivele activităţii : 

 

explicaţia 

 

 

 

 

 

 

4.Dirijar

ea  

invatarii 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se anunţă regulile jocului. 

Se realizează prin parcurgerea a 6 sarcini de lucru (anexa 3). 

Gradul de dificultate al sarcinilor de lucru  este conceput în funcţie de 

nivelul de dezvoltare al copiilor. 

Prezentarea regulilor jocului: 

Va veni un  copil, va deschide plicul cu cifra 1 ,va scoate  bileţelul şi îl 

va înmâna doamnei educatoare. Aceasta va citi cerinţa de pe bilet, iar 

copilul respectiv va rezolva sarcina de lucru. În rezolvarea unei sarcini 

vor fi stimulaţi mai mulţi copii. 

Se va proceda la fel cu celelalte plicuri până la epuizarea sarcinilor. 

La fiecare probă le voi citi copiilor încurajările de la Crăiasa Poveştilor. 

Desfăşurarea jocului  

SARCINA DE LUCRU 1  

  ,,RECUNOAŞTE PERSONAJUL!’’ 

conversaţi

a 

 

 

 

explicaţia; 

 

 

observația 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-

plicuri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

observar

ea 

comport

amentul

ui  
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  La această probă copiii vor fi selectaţi cu ajutorul balonului plutitor: 

”Balonul uşor pluteşte şi la o prinţ(prinţesă) frumos(frumoasă) se 

opreşte!” . Apoi vor veni la cutiuţa poveştilor şi vor extrage câte o 

imagine. 

    Copiii vor forma propoziţii simple şi dezvoltate pe baza însuşirilor 

acestora (hărnicie, vitejie, bunătate) iar apoi vor aşeza personajul la locul 

potrivit: personaj pozitiv sau personaj negativ. 

SARCINA DE LUCRU 2  

  ,,RECUNOAŞTE POVESTEA!’’ 

 Copiii vor audia fragmente din poveşti, vor recunoaşte personajele care 

dialoghează, iar în final vor preciza titlul poveştilor ascultate. 

SARCINA DE LUCRU 3 

   ,,CEL MAI RAPID COPIL!’’ 

     Proba va consta într-un joc cu text şi cânt intitulat ,,Am o căsuţă 

mică!’’ unde copiii vor trebui sa respecte linia melodică şi rapiditatea 

mişcărilor.. 

SARCINA DE LUCRU 4 

   ,,GHICI GHICITOAREA MEA!’’ 

 Copiii trebuie să recunoască personajul după versurile ce le evidenţiază 

însuşirile. 

SARCINA DE LUCRU 5  

    ,,ADEVĂRAT SAU FALS?’’ 

    La această probă copiii trebuie să fie foarte atenţi să recunoască dacă 

fragmentul spus este adevărat sau fals. 

*Iedul cel mic a deschis uşa lupului. 

* Scufiţa Roşie se ducea la bunicuţa ei. 

* Piticii adunau flori din pădure. 

*Cenuşăreasa şi-a pierdut pantoful la bal. 

*Vânătorul a mâncat-o pe bunicuţă. 

*Vulpea şi-a băgat coada in apă. 

*Cocoşul a găsit o punguţă cu trei bani. 

*Fata babei era urâtă şi leneşă. 

*Lupul i-a mâncat pe cei trei purceluşi. 

*Vulpea a fost păcălită de urs. 

 

 

demonstra

ţia  

 

 

 

 

conversaţi

a 

 

 

 

 

-exerciţiul 

 

 

 

 

conversaţi

a  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-balon 

 

-

imagin

i 

person

aje din 

povest

i 

 

-cd 

 

 

 

 

 

ghicito

ri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

recunoa

ste 

personaj

ul si 

povestea 

 

 

 

urmăres

c şi 

apreciez 

răspuns

urile 

copiilor 

 

 

 

 

 

observar

ea 

comport

amentul

ui 

copiilor 
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5.Obţiner

ea 

performa

nţei şi 

asigurare

    Le citesc copiilor câteva cuvinte de la Crăiasa Poveştilor: “Dragi 

copii, până acum v-aţi descurcat foarte bine , iar acum o să învăţaţi un 

cântec nou despre minunata lumea a poveştilor în care vă aflaţi şi voi 

astăzi.” 

Tranziţia spre activitatea de muzică se va realiza prin intermediul jocului 

cu text şi cânt: ,, Nu mi-e frică de Bau-Bau!” 

 Cântecul pe care îl vom învăţa astăzi se numeşte ,,O lume a basmelor’’ 

    Se atrage atenţia asupra adoptării poziţiei corecte a corpului când 

cântăm: spatele drept, picioarele sub scăunele, mâinile pe genunchi. 

     Exerciţii pentru reglarea respiraţiei şi omogenizarea vocii: ( cu 

muzicuţa ). 

  Demonstrarea cântecului  

-Se audiază cântecul înregistrat. 

-Se interpretează cântecul de către educatoare. 

-Se recită versurile care apoi se repetă cu toti copiii. 

 -Se vor face precizari asupra modului de interpretare corectă a 

cântecului. 

   Executarea cântecului împreună cu copiii  

-Se execută cântecul cu toată grupa, urmărindu-se intonaţia şi dicţia (pe 

fragmente şi în întregime). 

-Se repetă cântecul de 2,3 ori, fără a obosi prea mult copiii. 

-Se repetă cântecul individual de 1,2 copii. 

- Se realizează un concurs între prinţese şi prinţi.    

      După activitatea de educaţie muzicală  Crăiasa Poveştilor le spune: 

”Dragii mei aţi obosit…Haideţi să ne liniştim”, iar după aceste cuvinte 

copiii se ridică de pe scăunele şi se aşează la măsuţe pentru a continua 

cu surprizele.  

SARCINA DE LUCRU 6  

   ,,SUNTEM  HARNICI SI ISTEŢI!’’         

     Copiii sunt formaţi în perechi de câte 2, o să primească plicuri cu 

poveşti amestecate şi ei o să le aşeze în ordinea întâmplărilor. 

   Eu o să le spun aşa: „Poveştile sunt tare supărate fiindcă sunt 

amestecate / Dacă vreţi să le-aranjaţi puneţi mâna şi lucraţi.” 

  Câştigă echipa care termină mai repede şi rezolvă corect. 

 

exerciţiul  

 

 

 

 

 

 

demonstra

ţia  

 

 

 

 

expunerea 

interpretar

ea model 

demonstra

ţia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

explicatia 

 

exercitiul 

scrisoa

re 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagin

i cu 

scene 

din 

poveşt

i 

 

 

 

 

 

Observa

rea 

comport

amentul

ui 

copiilor 

 

 

 

Aprecier

i 

 

 

 

 

 

Aprecier

i 

verbale 
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a    feed-

back-ului 

 

problemat

izarea 

6.Evalua

rea 

   -Ce joc am jucat astăzi ?  

   *Voi face aprecieri asupra modului cum s-au comportat, apoi voi citi 

ultima parte a scrisorii în care Crăiasa Poveştilor le mulţumeşte şi le 

oferă diplome drept recompensă pentru strădania lor din această zi 

specială. 

conversaţi

a 

 

 

 

  

Acordar

ea de 

recom- 

pense 

7.Încheie

rea 

activităţii 

     Activitatea se încheie cu un joc. 

           Jocul se numeşte ,,Scăunele muzicale” . Scăunelele vor fi 

aşezate în cerc cu un scaun mai puţin decât numărul de copii, aceştia vor 

merge în jurul scăunelelor interpretand diverse cântecele , iar la o bătaie 

din palme a educatoarei  fiecare se va aşeza pe scaun. Cine rămâne fără 

scaun părăseşte jocul luând şi un scăunel cu el. Câștigă copilul ce ocupă 

ultimul scăunel. 

 

explicaţia 

demonstra

ţia 

jocul 

 

 

scăune

le 

 

Observa 

rea 

comport

amentul

ui 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

,,BUCURIA DE A DĂRUI” 

Bradea Teodora 

Liceul Teoretic nr. 1 Bratca 

 

  1. DENUMIREA PROIECTULUI 

a) “ BUCURIA DE A DĂRUI” 

b) Domeniul și tipul de activitate în care se încadrează:  

Educație pentru dezvoltare personală- domeniul cultural-religios. Dezvoltarea spiritului umanitar. 

     c) Tipul de proiect : local 

    d)  Durata: aprilie 2019 

          2. DESCRIEREA PROIECTULUI 

          Proiectul „Bucuria de a dărui” propune o serie de activități prin care elevii să cunoască mai bine bătrânii, 

să afle cât mai multe lucruri despre dorințele acestei vârste, să manifeste respect pentru etapa senectuții, dar să 

înțeleagă cerințele și nevoile bătrânilor, să conștientizeze nevoile fiecărei etape din viața omului. 

           Prin realizarea unor creații artistice cu ocazia Sărbătorilor Pascale, prin confecționarea de obiecte pe o 

anumită tematică, prin vizite la căminele de bătrâni, elevii își dovedesc gustul artistic, sensibilitatea, dar și 

empatia față de problemele unei alte vârste, vârsta a treia, vor învăța ce este respectul și toleranța.  

    Implicarea altor membri ai comunității, în calitate de beneficiari sau parteneri, va duce la dezvoltarea 

spiritului civic și a mândriei apartenenței la o instituție. 

         În societatea românească actuală, se remarcă frecvent discrepanțele de idei, de comportament și de 

atitudine dintre tineri și cei mai vârstnici și, ceea ce este mai dureros și mai alarmant, apar numeroase forme 

de violență verbală și de insolență din partea tinerilor la adresa bărânilor. Copiii trebuie să constientizeze, de 

la cele mai fragede vârste, că bătrânețea este o etapă firească a vieții fiecăruia, că bătrânii trebuie tratați cu 

toată considerația și că avem mereu ceva de învățat de la cei cu o experiență de viață mai mare. 

           Proiectul “Bucuria de dărui” cuprinde o serie de activități care sunt menite să întregească activitatea 

educativă a școlii, și nu numai, aducând un surplus informațional elevilor și completând condițiile concrete ale 

educației acestora. 

 Obiectivul general/scopul 

    Conștientizarea și acceptarea din partea elevilor a diversității umane, a diferențelor de vârstă  care implică 

și păreri diferite, o abordare distinctă a unor aspecte ale vieții, prin participarea la activități comune desfășurate 

cu bătrâni și cu cei tineri, acțiuni ce au caracter artistic, practic-aplicativ și filantropic 

       Obiectivele specifice ale proiectului 

1. Identificarea și utilizarea unor canale de comunicare comune între copii și bătrânii din comunitate; 

2. Dezvoltarea empatiei și toleranței față de cei de vârsta a treia; 

3. Consolidarea capacității de lucru în echipă, prin realizarea unor produse comune cu caracter artistic și 

practic-aplicativ; 

4. Exersarea implicării în viața comunității școlare și locale prin manifestări  
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   CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR:  

Nr. 

 crt 

Activitatea Grup ţintă Termen Responsabil Rezultate 

1. Sunt mic dar sunt bun 

-confecţionare de daruri 

pentru bătrânii de la Azilul de 

bătrâni Ponoară: ouă de Paşti, 

suport ouă, coş cu flori, 

obiecte din lut 

-colectare de produse 

alimentare pentru bătrânii de 

la azil 

Elevii cls 

1,4 

8.04-17.04. 

2019 

Cadre 

didactice 

Părinţi  

Asociaţia 

părinţilor 

 

 

Daruri pentru 

bătrâni 

Fotografii,  

Produse 

alimentare 

2. Sărbătorile primăverii 

-întâlnire cu preotul ortodox 

Radu Marian de la Parohia 

Bratca: semnificaţi Sărbătorii 

Floriilor, Paştelui, a ouălor 

roşii 

Elevii cls 

1,4 

15.04 2019 Preotul paroh Fotografii 

Postări pe site 

3. În lumea minunată a cărţilor 

-recitări de poezii 

- concurs de ghicitori 

-bibliografii selective pentru 

scriitorii născuţi în lunile de 

primăvară: Ion Creangă, Elena 

Farago,Mircea Eliade, Petre 

Dulfu, Ion Barbu, G 

Topârceanu, Călin Gruia, 

O.Goga, Camil Petrescu, B St 

Delavrancea, T Arghezi, 

Vladimir Collin 

-audiere texte literare 

-evenimentele primăverii: 

Ziua Internaţională a cărţii pt 

copii, Ziua Mondială a 

Pământului, Ziua Naţională a 

Bibliotecarului Român, Ziua 

Mondială a Cărţii 

Elevii cls 

1,4 

15 aprilie 2019 Cadre 

didactice 

Diplome , 

fotografii, 

postări pe site 

4. Dar din dar 

Vizită la azilul de bătrâni cu 

darurile pregătite și produsele 

colectate 

Elevii cls 

1,4 

16 aprilie 2019 Cadre 

didactice 

Daruri pentru 

bătrâni 

Fotografii,  

Produse 

alimentare 

 

          Grupul tinta:  

- Elevii claselor primare a I-a si a IV-a de la Liceul Teoretic nr. 1  Bratca; 

- Bătrânii de la Centrul de bătrâni “Sf. Pantelimon” Ponoara; 

- Elevii cu deficiențe mentale severe din clasa integrate Bratca-CSEI Orizont; 

 

Resurse: 

-umane: preot, elevi, cadre didactice, bibliotecar, director “Centrul de bătrâni Sf. Pantelimon”; 

-materiale: materiale didactice pentru confecționare coșulețe cu ouă de Paști; 
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-financiare: sponsorizări personale ale cadrelor didactice, ale părinților, bibliotecar și al agentului 

comercial SC Vlador Bratca, cu pachete, dulciuri, produse alimentare, fructe si legume pentru bunicii 

de la centru. 

 

Locul desfășurării: Biblioteca și Centrul de bătrâni Sf. Pantelimon Ponoara. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 
„ LECTURA SI ABILITAȚI DE VIAȚĂ” 

 

Prof.inv.primar:Simona Dinu 

Scoala Gaimnaziala NR.1 Rimnicelu 

 

 
 

ARGUMENT: 

Ritmul tot mai accelerat de evoluţie a lumii contemporane şi al acumulării progresive de informaţii a pus 

amprenta asupra preocupărilor şi modului de viaţă al familiei de azi. „Oamenii ocupaţi” s-au îndepărtat de 

lumea cărţilor, iar televizorul, calculatorul, internetul au devenit pentru ei cele mai importante surse de 

informaţie, făcând tot mai rar sau deloc „gestul” de a citi o carte, de a intra într-o bibliotecă, într-o librărie, de 

a-şi construi o bibliotecă proprie. 

Proiectul educaţional pe care-l propun, reprezintă o încercare de a repune în drepturi „cartea ” şi „biblioteca”, 

de a le aduce în atenţia copiilor şi părinţilor, de a contribui la redescoperirea lecturii ca o plăcere, o relaxare,  un 

izvor de cunoaştere şi visare fără de egal! Proiectul promovează conduita pozitivă a copilului spre literatură. 

Lectura are acum rivali redutabili care amăgesc cel mai mult pe cei mici. Televizorul, calculatorul, internetul 

au devenit repere pereche pentru fiecare generaţie din ultimii ani. 

 Dacă elevul începe a citi din curiozitate şi insistă motivat fiind şi de aprecierile primate la clasă,el va realiza 

mari progrese: 

-prin informație 

-prin deprinderea cititului coherent,conștient 

-prin implicarea afectivă 

-prin îmbogățirea vocabularului 

 

 

PARTENERUL PRINCIPAL :  

•  Şcoala Gimnazială Nr.1 Rîmnicelu-Structura Fotin 

 

GRUP ŢINTĂ : 

• 5 elevi din clasele primare ai Scolii Primare Fotin  

• familiile  participantilor; 

• învățătorul 

• conducerea unitații 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Stimularea interesului pentru lectura individuală și colectivă în perioada școlară mică,în vederea 

dezvoltării și activizării vocabularului și a dobândirii tehnicilor de muncă intelectuală. 

Dezvoltarea unor aptitudini speciale,antrenarea elevilor în activități cât mai variate și bogate în 

conținut,cultivarea interesului pentru lectură,facilitatea integrării în mediul școlar,oferirea de suport pentru 

reușita școlară,fructificarea talentelor personale și corelarea aptitudinilor cu atitudinile caracteriale. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

Privind elevii: 

• să-și  stimuleze gustul pentru lectură; 

• să-și formeze  atitudini de grijă şi respect faţă de carte; 

• să se familiarizeze elevii cu diferite tipuri de scriere; 

• să-și îmbunătăţească comunicările orale şi stimularea interesului pentru citit-scris; 

Privind cadrele didactice: 

•  să se familiarizeze  cadrele didactice cu metode noi de stimulare a interesului pentru lectura de vârstele 

mici; 

•  să motiveze copilul în procesul de apropiere faţă de carte şi faţă de cuvântul scris; 

• să aibă  atitudini pozitive faţă de abordarea metodelor interactive, ca metode de lucru folosite în 

sprijinul realizării obiectivelor programului. 

Privind părinţii: 

• Să fie informați cu privire la  rolul lor în dezvoltarea şi educaţia propriilor copii; 

• Să crească implicarea  părinţilor în activitatea scolii şi în crearea unui mediu cald şi sigur pentru copil 

 

RESURSE : 

  RESURSE UMANE :  

• 5 elevi din clasele primare  de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Rîmnicelu-Structura Fotin 

• cadre didactice; 

• părinţi 

 

     RESURSE MATERIALE : 

• hârtie (pt. xerocopierea materialului informativ şi realizat); 

• banii (214 euro), (pentru fotografii, xerocopiere color, dosar, folii protectoare, seminţe/puieţi); 

logistica : P.C, videoproiector, imprimantă, aparat foto 

 

   RESURSE TEMPORALE : 

• durata proiectului : septembrie 2018 -  septembrie 2020 

 

     SURSE DE FINANŢARE : 

• Finanţare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul social European prin Programul Operaţional Capital 

Uman 2014-2020,proiect derulat de  Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă în parteneriat 

cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

 

 

METODE DIDACTICE :  

• dezbaterea 

• explicaţia; 

• conversaţia euristică; 

• proiectul  
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• PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI 

Nr.crt TERMEN 

DE 

REALIZARE 

TEMA ACTIVITĂŢI DESFAŞURATE 

1. 25 oct  - 

1 nov 

Eroul preferat al cărților citite expozitii-concurs cu creatii 

plastice ale elevilor, lucrari ce 

prezinta personaje preferate din 

cartile citite. 

2. decembrie Obiceiuri din strabuni  un colaj de poezii, colinde si 

montaje literare dedicate 

Sarbatorilor de Craciun  
3.  ianuarie Mireasma teiului eminescian medalion literar care vizeaza 

• patru sectiuni 

• viaţa şi opera marelui 

poet 

• recitarea unei poezii la 

alegere 

• recitarea unei poezii 

eminesciene într-o limbă 

străină 

• desen şi grafică 

4. februarie Din suflet daruim actiune de donare a unor carti 

copiilor aflati la nevoie 

5. aprilie Lumea minunata a cartilor”  vizitarea librariei ; 

constientizarea importantei pe 

care o au cartile pentru oameni; 

observarea modului in care sunt 

depozitate cartile 

 

6. 31mai „Poftiti la carnaval!  un carnaval dedicat Zilei 

Internationale a Copilului, la final 

urmand sa prezinte o parada a 

costumelor personajelor preferate 

din povesti 

7. iunie „Sarbatoarea cartii” Masa rotunda ce presupune 

punerea in discutie a impactului 

pe care l-a avut acest proiect 

educational . 

 

 

 

 PRODUSE  FINALE : 

• expoziţii de creaţii artistice, fotografii; 

• albume foto (expoziţii, activităţi etc ); 

• biblioteca de date:material bibliografic,materiale achiziționate în cadrul proiectului,fișe,portofolii 
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REZULTATE SCONTATE : 

 

Creșterea interesului celor 5 elevi pentru școală și diminuarea absenteismului. 

 Dezvoltarea relaţiilor de colaborare şi împărtăşirea experienţei pozitive între cadre didactice şi intre 

colectivele de copii pe care îi îndrumă; 

 Realizarea unor expoziţii-concurs cu lucrări realizate; 

 Implicarea activă a cadrelor didactice şi a copiilor în activitătile desfăşurate în cadrul proiectului; 

 

MEDIATIZARE : 

• Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri : forum.profesori, 

didactic.ro ; 

• Participarea la concursuri şi simpozioane tematice; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• expoziţii de fotografii; 

• albume foto; 

• mape şi portofolii; 

• concurs de portofolii, fotografii; 

• diplome 
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CĂSUŢA CU POVEŞTI 

CURRICULUM LA DECIZIA ŞCOLII 

P.I.P. Croitoriu Delia 

Liceul Tehnologic” Petre Baniță” Călărași, Dolj 

 

 

TIPUL OPTIONALULUI: optional integrat 

ARII CURRICULARE VIZATE: -Limba si comunicare 

                   -Om și societate 

                                                  - Arte si tehnologii 

                                                  -Cosiliere și orientare 

DISCIPLINE IMPLICATE: - Comunicare în limba romîna (CLR) 

                                            - Dezvoltare personală 

                                            - Arte vizuale si abilități practice 

 

NR. DE ORE PE SAPTAMANA: 1 ora 

DURATA: 1 an 

ANUL SCOLAR: 2020-2021 

CLASA: CP 

PROPUNATOR: PIP Croitoriu Delia 

 

 

 

ARGUMENT 

              În ultima vreme s-a constatat ca lectura, preocupare principala a multor generaţii de elevi, este din ce 

in ce mai neglijată din cauza  noilor mijloace de informare (televizorul, calculatorul). Din păcate, programele 

oferite de mass-media nu corespund întotdeauna universului copilăriei, nu stimulează dezvoltarea 

competentelor de intelegere si exprimare orala, nu contribuie la imbogatirea, precizarea, activizarea si 

nuanţarea vocabularului elevilor. 

Basmul reprezintă pentru micii şcolari ai claselor pregătitoare, abia desprinşi de lumea grădiniţei şi a jocului 

ca activitate fundamentală, refugiul în care totul este posibil, real sau imaginar, locul în care valorile morale 

sunt stabile şi neapărat respectate, deoarece încălcarea normelor atrage după sine oprobiul şi „răsplata”, iar 

pentru personajele pozitive totul se termină cu bine. 

            Acest univers mirific oferă perspective largi imaginaţiei, stimulează creativitatea artistică de orice fel, 

având mari valenţe educative. 

            M-am oprit, împreună cu părinţii elevilor mei, asupra acestei discipline opţionale contopind laolaltă 

obiective specifice ariilor curriculare limbă şi comunicare, om şi societate, arte şi tehnologii, consiliere şi 

orientare, ca urmare a descoperirii unui potenţial artistic la aceşti copii. Mijloc de educaţie, instrucţie şi 

divertisment, opţionalul îi va oferi şcolarului posibilitatea de liberă exprimare şi specifică manifestare a 

înclinaţiilor sau a talentului, precum şi şansa de a lucra în echipă, de a se dovedi interesat, performant şi de 

folos celorlalţi. 

Implicat într-o astfel de activitate elevul va reuşi mai uşor să-şi depăşească inhibiţiile, să se manifeste spontan 

învingându-şi emoţiile şi să se integreze în colectiv, va putea emite judecăţi morale şi de valoare, revizuindu-

şi propriul comportament. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1627 
 

Textele, exerciţiile si jocurile didactice propuse, iau în considerare sfera preocupărilor, cunoştinţelor si 

intereselor elevilor, dându-le posibilitatea să se exprime cât mai ușor, urmărindu-se pas cu pas calitatea 

exprimării orale. 

 COMPETENŢE GENERALE: 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare 

2. Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate 

3. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi tehnici elementare diverse 

4. Raportarea spontană la muzică prin intermediul propriilor abilităţi creative 

5. Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

 

1. Receptarea de mesaje orale în contexte de comunicare cunoscute 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

1.1. Sesizarea semnificaţiei globale a unui mesaj 

scurt, pe teme familiare, rostit clar şi rar 

  

  

  

  

  

  

  

1.2. Recunoaşterea unor detalii dintr-un mesaj 

scurt, rostit clar şi rar 

  

  

  

  

  

  

  

1.3. Manifestarea curiozităţii faţă de receptarea 

semnificaţiei mesajelor orale, în contexte de 

comunicare cunoscute 

  

- selectarea unei imagini dintr-un set, pentru a indica despre ce este 

vorba în mesaj 

- realizarea unui desen pentru a indica despre ce este vorba în mesaj 

- aprecierea ca adevărate sau false a unor enunţuri scurte care testează 

înţelegerea globală a textului audiat 

- formularea de răspunsuri la întrebări despre conţinutul unui 

mesaj/scurt text audiat 

- reformularea unor mesaje 

-repovestirea unor secvenţe preferate, dintr-un text audiat 

- numirea personajului/personajelor dintr-un fragment de poveste 

audiat 

- oferirea de replici afirmative/negative la enunţuri scurte care vizează 

diverse informaţii din text – Exemplu: numele greşit al personajului, 

locul corect în care se petrece acţiunea 

- recunoaşterea unor enunţuri care nu se potrivesc ca sens cu un 

mesaj audiat anterior 

- participarea la jocuri de rol de tipul vorbitor - ascultător, folosind 

păpuşi pe deget, pe mână, marionete, măşti etc. 

- audierea unor poveşti citite, înregistrate/povestite de adulţi/copii 

- participarea la activităţi de tipul „Ştirile zilei”, în care copiii ascultă 

întâmplări/evenimente povestite de colegi sau adulţi invitaţi 

- *vizionarea unor scurte secvenţe din emisiuni pentru copii 

  

2.1. Relaţionarea pozitivă cu 

alţi membri ai grupului de 

apartenenţă, în rezolvarea 

unor sarcini simple de lucru 

- discutarea unor exemple de relaţionare pozitivă şi participare în 

grupurile din care fac parte, pe baza utilizării de povestiri, imagini, 

filme etc. 

- rezolvarea unor sarcini simple de lucru, în cadrul clasei de elevi, 

manifestând comportamente bazate pe respect, încredere, 

sinceritate, toleranţă, grijă faţă de sine şi faţă de ceilalţi 

- utilizarea unor povestiri, imagini, filme care stimulează relaţionarea 

pozitivă cu copiii provenind din grupuri etnice, culturale, sociale 

diferite 

2.2. Participarea la acţiunile 

grupului de apartenenţă, 

dovedind disponibilitate 

- lectură după imagini pentru identificarea unor roluri/responsabilităţi 

în grupurile de apartenenţă 

- exersarea unor roluri şi a unor responsabilităţi specifice în grupurile 

de apartenenţă 
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- implicarea în jocuri care presupun manifestarea disponibilităţii pentru 

cooperare şi acţiune 

- participarea la proiectele propuse de educator 

2.      Cooperarea cu ceilalţi pentru rezolvarea unor sarcini simple de lucru, manifestând disponibilitate 

  

3. Realizarea de creaţii funcţionale şi/sau estetice folosind materiale şi   tehnici elementare diverse 

  

3.1. Observarea unor 

caracteristici simple ale 

materialelor întâlnite în mediul 

familiar 

-gruparea materialelor după criterii date – Exemplu: jocul 

„Cenuşăreasa”: „Ajut-o pe Cenuşăreasa să pună în coşuleţe diferite, 

materiale de acelaşi fel”etc. 

3.2. Descoperirea utilităţii 

obiectelor realizate prin efort 

propriu 

  

  

  

  

  

  

3.3. Participarea la activităţi 

integrate adaptate nivelului de 

vârstă, în care se asociază 

elemente de exprimare 

vizuală, muzicală, verbală, 

kinestezică 

- formularea de întrebări şi răspunsuri la întrebări despre utilitatea şi 

aspectul obiectelor întâlnite în mediul familiar – Exemplu: „Ajut-o pe 

Furni să înţeleagă de ce avem nevoie de şireturi? De ce avem nevoie de 

fular şi căciulă iarna? De ce avem nevoie de suporturi pentru creioane?” 

etc. 

- realizarea unor lucrări în care să se asocieze elemente de exprimare 

plastică, cu alte forme de exprimare artistică – Exemplu: ilustrarea 

unei poveşti cunoscute prin desen sau prin cântec, ilustrarea mişcării 

sugerate într-un tablou etc. 

- realizarea de scurte dramatizări (fragmente din poveşti) cu ajutorul 

păpuşilor pe băţ, pe deget sau pe mână. 

  

 

 

4.      Raportarea spontană la muzică prin intermediul propriilor abilităţi creative 

 

4.1. Manifestarea liberă, 

adecvată, pe muzică, apelând la 

diverse forme de exprimare 

- desenarea unor imagini sugerate de textele cântecelor 

- audierea unor creaţii muzicale care declanşează mişcarea liberă, 

spontană 

- organizarea unor jocuri inspirate de muzica audiată 

4.2. Participarea la serbări şi *la 

proiecte integrate sugerate de 

profesor 

- implicarea în serbări cu teme diverse, în care fiecare copil să se 

înscrie firesc. 

  

5.      Exprimarea adecvată a emoţiilor în interacţiunea cu copii şi adulţi cunoscuţi 

 

5.1. Recunoaşterea emoţiilor 

de bază raportate la 

experienţele de viaţă trăite 

- vizionarea unor secvenţe din desene animate, filme pentru copii, 

audierea unor poveşti consacrate şi organizarea unor jocuri pentru 

identificarea emoţiilor de bază 

- crearea unor poveşti de grup prin completarea frazelor lacunare – 

Exemplu: „Fetiţa şi băieţelul sunt veseli pentru că...” 
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5.2. Identificarea şi aplicarea 

regulilor de comunicare 

specifice în activitatea şcolară 

  

- jocuri de tipul „Continuă propoziţia”, „Continuă povestea” în care 

propoziţia/povestea este începută de învăţător sau de un copil şi se 

construieşte în lanţ (se dă un titlu, se analizează, se desenează 

imaginile principale etc.) 

 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII: 

  

1.              Poezii din folclorul copiilor 

2.  Legende si poezii populare 

3.  Povesti si povestiri pentru copii, de scriitori romani si străini 

4.  Exerciţii aplicative, jocuri didactice, rebusuri 

5.  Concursuri tematice 

6.  Realizarea unor compozitii plastice - scene din basme 

7.  Dramatizări 

8.  Audieri de melodii din poveștile studiate 

9.  Vizionarea de filme si piese de teatru pentru copii 

   Activităţi creative 

            - interpretarea de roluri –personaje din poveştile studiate 

            - realizarea de creaţii proprii 

 VALORI ŞI ATITUDINI 

·         Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii 

·         Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

·         Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare prin conştientizarea impactului limbajului asupra 

celorlalţi 

·         Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

  

MODALITĂŢI DE EVALUARE 

 

 INSTRUMENTE DE EVALUARE TRADIŢIONALE: 

·         probe orale (interpretarea unui rol, dezbateri) 

  INSTRUMENTE DE EVALUARE ALTERNATIVE:   

·         proiectul ,, Lumea poveştilor” 

·         portofoliul: ,,Personajul meu preferat” 

               Concursuri gen: 

·         ,,Recunoaşte povestea….recunoaşte personajul” 

·         ,,Cel mai bun povestitor” 

·         ,,Cine ştie câştigă!” 
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„NUME CU CARE NE MÂNDRIM : 

MIHAI EMINESCU, GEORGE ENESCU, ŞTEFAN LUCHIAN, 

NICOLAE IORGA” 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAŢIONAL JUDEŢEAN 

 

                                                                                                                     Prof. înv. primar, Elena Sava  

                                                                                                     Școala Gimnazială Nr.17 Botoșani 

 

 

 

 

 

 

DATE DESPRE PROIECT 

A. DENUMIREA PROIECTULUI –TITLUL:  

a. Titlul: „Nume cu care me mândrim: Mihai Eminescu, George Enescu,  Ștefan Luchian, Nicolae 

Iorga” 

 

b. Domeniul şi tipul de educaţie în care se încadrează: Educaţie cultural- artistică 

c. Tipul de proiect :  Judeţean 

 

B. CONTEXT 

 

ARGUMENT 

 

          Este o mândrie și o binecuvântare să te naști în acest ținut de vrajă al Moldovei de nord, care a prins 

viață sub pana lui Eminescu, a fost legănat de acordurile viorii lui Enescu și a devenit nepieritor sub penelul 

lui Luchian. 

         Metaforic vorbind, am putea numi județul Botoșani – județul geniilor. Impresionanta galerie de 

personalități creatoare care s-au născut pe aceste meleaguri sporește prestigiul culturii românești în diverse 

domenii: literatură, artă, științe naturale, matematică, istorie, filozofie, critică etc. 

         Dezideratele proiectului educativ  „NUME CU CARE NE MÂNDRIM ” sunt raportarea creativă, 

inovatoare la textul eminescian, muzica enesciană, pictura lui Ștefan Luchian, paginile de istorie scrise de 

Nicolae Iorga,  abordarea acestora  inter şi transdisciplinar, în corelaţie cu provocările societăţii actuale.   

         Activităţile din cadrul proiectului vizează includerea operelor marilor oameni de cultură într-o geografie 

spirituală, individualizată prin descoperirea valenţelor naţionale şi universale, fundamente ale formării unei 

conştiinţe estetice autentice care se situează autonom în cultura europeană.   
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C. DESCRIEREA PROIECTULUI EDUCATIV 

 

SCOPUL:    

  • Îmbogățirea culturii generale a elevilor privind valori ale culturii naționale  

 

OBIECTIVE SPECIFICE :   

- Cunoaşterea vieţii şi operei marilor oameni de cultură- Mihai Eminescu, George Enescu, Ştefan 

Luchian, Nicolae Iorga 

- Sensibilizarea elevilor faţă de valorile incontestabile ale culturii naţionale; 

- Dezvoltarea  simţului artistic. 

Grup țintă: 

• elevi din învăţământul primar din școlile partenere ; 

• cadre didactice  

• părinți; 

• bibliotecari. 

 

 

DOMENIUL : activitate extracurriculară 

 

COMPONENTA : 

  • Limba şi literatura română 

  • Educaţie plastică  

  • Educaţie prin şi pentru cultură şi artă 

 

 

CONŢINUTURI:  

Activitatea  presupune derularea următoarelor etape: 

 

-  prezentări Power Point 

- ,,Luceafăr ce răsai, din umbră de cetini” 

- ,,Slujind cu pana, arcuşul şi bagheta” 

- ,,Suflet de culoare” 

- ,,Mai mult decât istorie” 

-   audiţii muzicale, recitări, postere, chestionare, jurnal de impresii, vizionarea  filmului „Eminescu, 

Veronica, Creangă”, autor Octav Minar. 

 

LOC DE DESFĂŞURARE: sala de clasă, biblioteca şcolii, sala „MIHAI EMINESCU”, case memoriale, 

muzee etc. 

 

PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI:  decembrie  -  iunie  
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D. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Calendarul activităţilor  

PLAN DE ACŢIUNE 

 

Nr. 

crt. 

 

ETAPELE  

PROIECTULUI 

 

ACTIVITĂŢI 

 

REPERE  

DE TIMP 

CINE 

RĂSPUNDE 

1 Elaborare, pregătire, 

iniţiere 

1 Alegerea temei  

2 Stabilirea partenerilor 

3 Trimiterea şi semnarea 

acordurilor de parteneriat  

4 Identificarea grupului ţintă şi 

informarea  

5 Întâlniri de lucru 

 

Decembrie 

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

2 Desfăşurare, dezvoltare Activitatea nr. 1 

,,Luceafăr ce răsai, din 

umbră de cetini” 

 

Activități propuse: 

-  prezentări Power Point „Din 

opera și viața marelui poet”; 

- concurs de recitări; 

- desene inspirate din opera 

eminesciană; 

 

Activitatea nr. 2 

,,Suflet de culoare” 

 

Activități propuse: 

- prezentări Power Point 

„Ștefan Luchian” 

- concurs de desene cu tema: 

„Ștefan Luchian- pictorul 

florilor”.  

 

Activitatea nr. 3 

 ,,Slujind cu pana, arcuşul şi 

bagheta” 

 

Activități propuse: 

-  Prezentări Power Point 

George Enescu 

- audiții muzicale; 

- desene inspirate din muzica 

enesciană. 

 

 

Activitatea nr. 4 

 ,,Mai mult decât istorie” 

 

15 Ianuarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Februarie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprilie  

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 
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Activități propuse: 

Vizită la Casa Memorială 

Nicolae Iorga; 

 

O lecție de istorie locală. 

  

Activitatea nr. 5 

„Nume cu care ne 

mândrim!” 

Activități propuse: 

 

  Audiţii muzicale, recitări, 

postere, chestionare, jurnal de 

impresii, vizionarea  filmului  

„Eminescu, Veronica, 

Creangă”, autor Octav Minar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mai  

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

 

 

 

 

 

 

 

Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

 Finalizare, 

analiză 

 

 

Mediatizare activităţi 

• informarea în şcoli în cadrul 

comisiilor metodice şi a 

cercurilor pedagogice: 

• mediatizare în presa locală; 

• realizarea unui CD 

educaţional ce va cuprinde 

creaţiile plastice/ literare/ 

dramatizări/ secvențe din 

timpul derulării activităților 

din proiect; 

 • întocmirea unui portofoliu 

final; 

• diseminarea proiectului. 

Iunie Cadrele didactice 

coordonatoare de 

proiect 

 Resurse umane 

- cadre didactice participante; 

- elevi participanţi. 

 

Parteneri (interni: şcoli din judeţ; externi: acorduri parteneriale în baza protocoalelor încheiate). 

 

 

E. DISEMINAREA 

• Prezentarea proiectului în şcoli în cadrul Consiliilor profesorale, Comisiilor metodice, Consiliului elevilor; 

• Mediatizarea prin revistele claselor sau ale şcolilor; 

• Prezentarea proiectului, agenda activităţilor, rezultatele şi evaluarea pe site-ul www.didactic.ro. 

 

F. REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI 

 

Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, comunitare (elevi, 

părinţi,comunitate ). Educaţia cultural - artistica este un factor de legătură între aceste trei elemente, de aceea 

ar constitui o manifestare practică a acestei legături. 

Elevii şi-ar consolida noţiunile legate de valorile culturale ale țării. 

http://www.didactic.ro/
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Impactul pe termen scurt: 

• participarea elevilor selectați prin concursuri organizate la nivel de clase; 

• schimb de experiență pentru elevi si profesori, cunoașterea reciprocă a participanților; 

• dezvoltarea capacității de comunicare prin intermediul artei. 

 

Impactul pe termen lung: 

• îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 

• încheierea de parteneriate între instituţii şcolare; 

• consolidarea capacităţii de angajare în competiţii de nivel superior; 

• creșterea calităţii în învăţământ 

 

G. EVALUARE 

Evaluarea  activităţii 

Se vor acorda premii și mențiuni pentru creații artistice și literare. 

Lista câştigătorilor va fi postată la avizierul școlilor și în revistele școlare. 

 

Evaluare proiect 

În evaluare se va urmări: 

Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă; 

Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării proiectului; 

Întărirea colaborării şcoală – familie - comunitate; 

Realizarea de parteneriate şcolare în vederea derulării unor activităţi comune în viitor şi a schimburilor de 

experienţă; 

Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extradidactice; 

Dezvoltarea aptitudinilor artistico - plastice a tuturor participanţilor; 

Ecoul proiectului în mass-media. 

 

H. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

În functie de impactul pe care il va avea proiectul, acesta poate fi dezvoltat şi în anii şcolari viitori. Pot fi 

atraşi şi sponsori si parteneri educaţionali. 

 

I. Bugetul proiectului: 

Surse de finanţare: proprii - autofinanţare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gândește ca NOI! ECO! 
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Neofit Cristina-Ioana 

 Colegiul Tehnic „August Treboniu Laurian”, Agnita, jud.Sibiu 
 

Ce fac eu pentru a proteja mediul sau ce fac eu în dauna mediului?  

Cum aș putea opri eu poluarea mediului și cum aș putea proteja mediul? 

 Problema pe care ne-am hotărât să o rezolvăm este „Protecția Mediului Înconjurător”și dorim să aducem la 

cunoștință lipsa interesului populației față de această problemă. 

          Titlul Proiectului : “Gândește ca NOI! ECO!” 

          Școala de proveniență : Colegiul Tehnic “August Treboniu Laurian” Agnita  

          Durata proiectului : semestrul II  

          Grup țintă : Elevi cu vârsta cuprinsă între 10-19 ani. 

Scopul proiectului :   este de a informa comunitatea asupra mediului înconjurător, de a oferi un exemplu 

pozitiv locuitorilor orașului Agnita și de a dezvolta spiritul de echipă. 

Obiectivele proiectului:  

 - dezvoltarea sipritului ecologic, 

  - informarea persoanelor aflate în grupul țintă asupra importanței  mediului înconjurător, 

 - dezvoltarea capacitățiilor grupului țintă de a putea asimila  informațiile dobândite. 

Strategia proiectului 

  A. Viziunea:   

 Încurajarea grupului ținta de a-și petrece timpul liber cu protejarea  mediului înconjurator. 

  B. Misiunea 

   Încercarea de a-și schimba mentalitatea asupra mediului înconjurator, promovarea ideii de ecologie 

folosindu-și talentele proprii și dezvoltarea ideii de mediu cu ajutorul talentelor. 

  C. Valori:  

    Integritate, inițiativă, inovație, educație, dezvoltare continuă, spirit civic.  

 

 

Problema identificată 

Rezultate 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ETAPE DESFĂȘURATE PÂNĂ ÎN PREZENT 

 Întalnire cu membrii grupului pentru stabilirea temei și desfășurarea etapelor proiectului. 
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 Scopul : stabilirea temei și a etapelor desfășurării proiectului “Gândește ca NOI! ECO!” 

 Obiective: elaborarea planului de acțiune. 

 

 Identificarea locurilor publice cu “gropi” de gunoi improvizate. Realizarea de fotografii 

 Scopul:.Curățenia orașului Agnita 

 Obiective: Identificarea “gropilor” de gunoi și realizarea de fotografii a zonelor considerate “murdare” care 

au fost de-a lungul timpuriilor o problema pentru orașul nostru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curățarea acestora, amplasarea de saci menajeri în locurile identificate și lipirea de mesaje cu temă 

ecologică 

Scopul: Ecologizarea zonelor identificate. 

Obiective: Oferirea unui exemplu pozitiv cetățenilor în urma acțiunilor de ecologizare si încercarea de a 

convinge oamenii să respecte mediul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păreri adunate din timpul activitățiilor 

Doamna Elena: “ Felicitări pentru acțiune! Primăria ar trebui să pună mai multe coșuri de gunoi și să-i 

amendeze pe cei fară bun simț.” 

Alexandru: “ Oricâte acțiuni a-ți face tot aruncă oamenii pe jos. Muncă în zadar.” 

Domnul Vasile: “ Primăria ar trebui să vă susțină. Felicitări copii! Sunte-ți un exemplu bun!” 

Ne dorim un mediu mai curat pentru orașul nostru! 

         „ Adoptând cu toții niște gesturi simple, dar cu impact deosebit, ne manifestăm dragostea față de natura 

și lăsăm moștenire generațiilor viitoare un mediu înconjurător sănătos.” 

 

 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 
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PROIECT ÎN DERULARE LA „ VALEA PLOPULUI” 

VĂLENII DE MUNTE 
Frățilă Lica 

Liceu Tehnologic ”Vintilă Brătianu”Dragomirești Vale, Ilfov 

 

                  

„FACEM LUCRURI CARE CONTEAZĂ”  

Preambul 

„Avem în primul rând dreptul incontestabil și legitim la: 

LIBERTATE 

DREPTATE 

CUNOAȘTERE                                                                                    

FERICIRE 

LIBERĂ ALEGERE 

NĂDEJDE 

Libertatea alegerii între bine și rău, dreptul de a cere și a ne aștepta să fim tratați cu dreptate, dreptul de a 

cunoaște, libertatea de a fi deplin răspunzător de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a nădăjdui că 

vom fi mântuiți, că această nădejde, oricât de îndrăzneață, nu ne este tăgăduita ori limitată de o prealabilă 

hotărâre ursitoare. 

La toate acestea – în principal - avem dreptul , și-l avem întreg, eminent.”N. Steinhardt 

Modalități de monitorizare și evaluare 

• Întâlniri periodice ale echipei de proiect 

• Chestionare aplicate elevilor, cadrelor didactice și voluntarilor                                

•  Raport final 

Impactul proiectului 

• Îmbunătățirea imaginii școlii în spațiul comunității locale 

MODALITĂȚI DE DESFĂȘURARE 

Echipa de proiect va realiza materiale publicitare (pliante, postere, articole în revista școlii) pentru 

promovarea proiectului. 
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Cu sprijinul Primăriei  Dragomirești-Vale, Ilfov,  este asigurat transportul către Așezământul Valea 

Screzii, Vălenii de Munte la Asociația PRO VITA „pentru născuți și nenăscuți” înființată de preotul Tănase 

Nicolae. 

                        

Cu sumele de bani strânse, se vor cumpără produse alimentare , rechizite și se vor face pachete 

pentru copiii din acest așezământ, 400 la  număr. 

Grupul țintă al proiectului format din 10 elevi, organizează colectarea  și pregătirea pachetelor 

destinate copiilor și pregătesc un program artistic. 

                     

Însoțiți de voluntari, grupul țintă vizitează copiii orfani , oferindu-le cadouri și înveselindu-i cu un 

program artistic. 

 Produse ale proiectului : pliante, postere, album foto, articole în reviste. 

Bugetul proiectului: 

Aproximativ 6000 Ron și produse . 

Sponsori : Brutăria Bolintin Deal, Producție  animală  Potlogi SRL, Consiliul Local Dragomirești Vale, 

Parohia Zurbaua . 

Fiecare membru va fi responsabilizat, astfel încât după derularea acțiunii va continua să ajute 

periodic persoanele nevoiașe din Asociația PRO-VITA. 
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PROIECT EDUCATIONAL UMANITAR 

 

prof. Tanase Daniela  

Colegiul Tehnic Costin D Neniţescu Piteşti 

 

 

 

 

 

Titlul proiectului: ,,Si tu poti fi Mos Craciun!“ 

Editia a IV a 

Durata proiectului  18-22.12.2017 
                          

 

Descrierea proiectului 

 

Argument 

     Speranţă pentru cei mai puţin norocoşi! Pornind de la acesta idee, analizând experienţele 

anterioare, am gândit acest proiect umanitar, aflat la a IV a editie, bazându-ne pe implicarea şi dorinţa 

oamenilor de a fi alături de semenii lor în momentele speciale din viaţă.  

     De aceea considerăm oportună iniţiativa de oferi un mic sprijin familiilor aflate in dificultate iîn 

limita posibilităţilor, de a le oferi posibilitatea să se bucure, sa depaseasca momentele critice ale vietii. 

 

Scopul proiectului 

            Proiectul isi propune ca elevii sa se implice în astfel de programe cu scopul de a-şi dezvolta 

comportamente prosociale, de a-si educa trăsături pozitive de caracter, de a conştientiza problemele 

reale cu care se confruntă semenii lor în scopul întreprinderii unor acţiuni care să aibă o influenţă 

pozitivă în plan social, şi nu numai. 

 

Obiectivele proiectului 

• implicarea comunitatii in realizarea acestui proiect; 

• atragerea unor sponsori ; 

• promovarea unei culturi a cooperării, a participării şi a dialogului; 

• colectarea de:haine second hand, jucării, jocuri, rechizite,consumabile;  

• ajutorarea copiilor de gradiniţă sau scolari ce provin din familii defavorizate; 

• dezvoltarea simtului civic,umanitar. 

 

Locul de defasurare: Colegiul Tehnic „Costin D. Nenitescu” Pitesti 

 

Beneficiari 

Directi –Elevii de la Colegiul Tehnic Costin D Nenitescu; 

Indirecti – toţi elevii şi cadrele didactice care participă. 

 

Activitati propuse: 

• identificarea elevilor cu probleme materiale; 

• colectarea de alimente neperisabile; 

• pregatirea unui program artistic; 

• strangerea de fonduri. 
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Echipa de proiect 

Coordonator : prof. Tanase Daniela 

Director, Prof. Creţu Cristiana 

Director adjunct, Prof. Dobrin Marius 

Prof. Surcel Mihaela 

Prof. Pielaru Simona 

Prof. Vlaicu Claudia 

Prof. Ancu Adriana 

Prof. Sorescu Lidia 

Prof. Dura Elena 

Prof. Filipcic Iulia 

Prof. Model Roxana 

Prof. Bostan Elena 

Prof. Dumitrescu Diana 

Prof. Iordache Elena 

 

Resursele proiectului  

Resurse umane: echipa de proiect,elevi, parinti; 

Resurse materiale:cadouri în produse alimentare si bani 

Resurse financiare: autofinantare-profesori 

 

Mediatizarea proiectului 

     Articol in revista scolii 

     Publicarea proiectului pe www.didactic.ro; 

     Mediatizarea la nivel de unitate in randul cadrelor didactice, elevilor si parintilor. 

 

Modalitati de monitorizare si evaluare: 

• lista cu elevii participanti; 

• chestionare in randul elevilor in legatura cu activitatile desfasurate; 

• raport de activitate; 

• diplome de participare; 

• adeverinte de voluntariat. 

 

 

  

 

 

 
 

                                                                                      

                    

 

  

http://www.didactic.ro/
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Prof. BARA DENISA 

Școala Gimnazială: ,,Caius Iacob Arad 

 

Motto: ,, Călătorind pe căi diverse, vom ajunge, gândind împreună, la o destinație comun 

Domeniul: Civic 

Nivel : Județean 

Aplicantul – Școala Gimnazială ,,Caius Iacob’’ Arad 

Director, prof. Șimon Simona  

ECHIPA DE PROIECT:  

➢ Iniţiator şi organizator: prof. BARA DENISA 

ARGUMENT: 

Vrem să spunem tuturor  că acest fenomen social, educația,  poate să: 

– realizeze idealul educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei si pe aspiraţiile societăţii 

omeneşti si contribuie la păstrarea identităţii naţionale; 

– selecţioneze şi  să transmită unui sistem de valori materiale si spirituale, considerate fundamentale; 

– asigurare pregătiri a resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economico-sociale a ţării,ale 

pieţei muncii; 

– pregătească copiii, tinerii, adulţii pentru integrarea socio-profesională si pentru adaptarea la schimbările care 

au loc în ştiinţă si cultură, în lumea muncii, în societate, în general, si în modul de viaţă al oamenilor; 

– pună la dispoziţia oamenilor a mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, pe tot parcursul vieţii, 

potrivit principiului educaţiei permanente. 

Pe parcursul vieţii, toate persoanele sunt supuse unor influenţe educative complexe, care acţionează 

în forme variate, concomitent, succesiv sau complementar. În contextul ideilor conturate anterior, se impune, 

aşadar, o stimulare corespunzătoare a posibilităţilor de manifestare ale copiilor, cât mai de timpuriu, de la 

vârsta preșcolară chiar. 

Se poate spune deci, că educaţia, prin definiţie, este orientată la schimbarea pozitivă a fiinţei umane, 

în conformitate cu propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia (universul interior) şi cu demersurile 

lumii contemporane (universul exterior), în care fiinţa umană se produce ca atare. 

În acest sens, formarea-dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane constituie 

un sistem de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi provocările lumii 

exterioare. Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie.În acest context, 

educaţia pentru schimbare și dezvoltare îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea acestuia pentru 

afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean. 

 

SCOP 

Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare, în şi prin Școala Gimnazială ,,Caius Iacob’’ Arad, 

precum şi împărtăşirea, la nivel local și județean, a experienţelor pozitive din acest domeniu. 

OBIECTIVE: 
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a) privind copiii: 

 – manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii, a curajului în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

– împărtăşirea din experienţele proprii prin valorizarea pozitivă a relaţiilor dintre ei; 

– manifestarea atitudinii de respect față de propria cultură și a celorlalte etnii și combaterea discriminării și a 

intoleranței; 

– conștientizarea importanței actelor de voluntariat prin realizarea unor acțiuni specifice; 

– exersarea exprimării independente a opiniilor, a propriilor stări sufletești precum și motivarea acestora. 

 

b) privind cadrele didactice : 

– participarea la activități de perfecționare în domeniul educației pentru schimbare; 

– colaborarea activă cu partenerii implicați în proiect și respectarea calendarului activităților propuse; 

– formarea la preșcolari a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, cultură, acțiuni de voluntariat; 

– încurajarea preșcolarilor spre exprimarea liberă a opiniilor, a trăirilor personale și motivarea acestora 

- sensibilizarea părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei pentru schimbare 

încă de la o vârstă fragedă; 

– soluţionarea cu toleranţă a oricărei probleme întâmpinate pe parcursul desfăşurării proiectului. 

 

DURATA:  

➢ Decembrie  2020  

 

RESURSE UMANE: 

➢ cadrele didactice coordonatoare voluntare 

➢ elevii din ciclul primar și gimnazial 

➢ părinţii elevilor 

 

PARTENERI: 

➢ Arhiepiscopia Aradului  

Preot consilier,  

➢ Cantina socială, ,,Sf. Ierarh Nicolae’’ Arad 

Asistent social, Ștefănuț Geanina 

 

ACTIVITĂȚI LA NIVELUL UNITĂŢII ȘI  

PLANIFICAREA ACESTORA: 

 

Nr.crt Etapele proiectului Responsabil  Data /Perioada 

1 Inițierea și anunțarea proiectului 

educațional de voluntariat pe site-ul 

școlii (online) 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă 

Decembrie, 2020 

2  Colectarea cadourilor , ambalate 

individual (dulciuri, produse alimentare 

) 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă  

Decembrie, 2020 

3 Donarea cadourilor familiilor nevoiașe 

cu ajutorul Arhiepiscopiei Aradului 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă,  elevi voluntari, 

părinți voluntari 

Decembrie , 2020 

4 Diseminarea, online, a proiectului in 

cadrul consiliului profesoral 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă 

 Decembrie , 2020 
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MONITORIZARE: 

- respectarea etapelor proiectului; 

- feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect; 

  

ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 

-prezentarea proiectului la nivelul consiliului profesoral 

-album foto cu materialele realizate şi aspecte din cadrul proiectului. 
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ABANDONUL ȘCOLAR  

 

                                                                                  prof. Hojda Vasile 

                       Liceul Tehnologic ,,Iuliu Moldovan’’- Arad 

 

  

                Prin abandon şcolar se desemnează, în general, ansamblul comportamentelor care încalcă  normele 

sau valorile şcolare. Aşadar, devianţa şcolară va include totalitatea conduitelor care se abat de la normele şi 

valorile care reglementează mediul şcolar. Ele sunt precizate în regulamentele şcolare şi în cele de ordine 

interioară. 

                Abandonul şcolar nu este o problemă nouă, de-a lungul timpului au fost realizate multiple cercetări 

pentru identificarea şi prevenirea eşecului şcolar. Odată cu trecerea timpului au apărut noi factori care 

determină accentuarea acestui fenomen negativ în rândul elevilor, ceea ce impune schimbarea viziunii 

educativ– informative şi formative, egalitatea de şanse privind educaţia, suportul psihopedagogic oferit în 

şcoli, devenind necesară o implicare a tuturor factorilor ce contribuie la educaţia şcolară pentru stoparea şi 

eventual eradicarea acestui fenomen. 

                Deoarece există diverse perspective de abordare a temei, în literatura de specialitate există o varietate 

de termeni cu semnificaţii apropiate de cea a conceptului de „abandon’’ precum: indisciplină şcolară, 

delincvenţă juvenilă, inadaptare şcolară, tulburare de comportament, deviere de conduită. 

               Pentru a putea analiza corect fenomenul abandonului șolar ar trebui, întâi de toate, să analizăm 

factorii cauzali care duc la declanșarea acestuia: 

               Factorii individuali  se referă la capacitatea personală a elevului de a reacţiona, adică de resursele 

personale, de bogăţia şi calitatea schemelor de adaptare ce se referă la faptul că unii elevi au un potenţial mai 

mare de adaptare, iar alţii unul mai redus (sunt mai rigizi, mai puţin permisivi în relaţiile cu ceilalţi). Un rol 

important este reprezentat şi de prezenţa mamei în viaţa copilului. Dacă un copil a trăit într-un mediu familial 

în care prezenţa mamei era constantă, atunci se consideră că dezvoltarea copilului a decurs normal. În caz 

contrar, acesta poate prezenta anumite tulburări psihice, cum ar fi hiperemotivitate, fobii, anxietate etc.. 

              Particularităţile psihice ale copilului pot influenţa şi negativ randamentul său şcolar. Etichetările ca 

„elev slab’’.  „elev rău’’ duc la scăderea stimei de sine, la scăderea încrederii în propriile forţe, cât şi în 

persoanele care îl înconjoară. În aceste condiţii, datorită lipsei resurselor necesare pentru a depăşi această 

dificultate, copiii cu risc de abandon școlar caută să iasă în evidenţă adeseori prin adoptarea unor 

comportamente deviante. Lipsa voinţei, nivelul scăzut al aspiraţiilor, intereselor, motivaţiei, insuficienta 

dezvoltare a capacităţii de operare a gândirii etc. pot avea efect negativ asupra activităţii şcolare a elevului, 

asupra rezultatelor învățării. De asemenea, starea de sănătate a elevului poate influenţa succesul sau eşecul 

şcolar al acestuia.  

              Mediul familial - familia reprezintă cel dintâi şi cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit 

în socializarea copilului. Familia este un factor important şi de răspundere al educaţiei. Părinţii o conduc şi 

răspund de ea în faţa societăţii, a fericirii lor şi a vieţii copiilor. Familia oferă copilului un sentiment de 

siguranţă, singurul care-i permite acestuia să se emancipeze şi să-şi dobândească personalitatea. Însă acest 

sentiment depinde de anumiţi factori: protecţia împotriva agresiunilor venite din afară, satisfacerea trebuinţelor 

elementare, coerenţa şi stabilitatea mediului de dezvoltare, sentimentul de a fi acceptat ca membru al familiei, 

de a fi iubit, de a i se accepta caracteristicile individuale, de a dobândi o experienţă personală și de a se afirma 

la maturitate. Familia reprezintă cel mai important context de viaţă, cu un rol deosebit în socializarea copilului. 

Copiii care provin din familii dezorganizate sau ai căror părinţi sunt alcoolici, pot deveni victime ale violenţei 

domestice. 

                 De precizat aici ar fi și noua tendință ca părinții să plece la muncă în străinătate lăsând copii în grija 

rudelor sau a bunicilor. Cu siguranță acest lucru afectează psihic un elev, atât din punct de vedere emoțional, 

cât și din punctul de vedere al interesului copilului pentru activitățile școlare. De cele mai multe ori 
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performanțele școlare ale elevilor aflați în această situație scad vizibil, iar pentru elevii mai instabil emoțional 

acesta poate constitui un factor al abandonului școlar. 

                Mediul şcolar  are un important impact educaţional. Acesta îndeplineşte o serie de roluri de 

socializare, integrare, control social, profesionalizare etc., fiind puternic influenţat de ansamblul vieţii sociale, 

începând cu valorizarea şi prestigiul social al şcolii, şi terminând cu resursele disponibile. Analiza complexă a 

acestui fenomen a demonstrat că există mai multe motive prin care mediul şcolar contribuie la abandonul 

şcolar:  

➢ cunoaşterea insuficientă elevilor datorită numărului mare dintr-o clasă sau datorită dezinteresului 

manifestat de către profesori; 

➢ nerespectarea particularităţilor de vârstă şi individuale ale elevilor; profesorii prin pregătirea lor la 

nivel psiho-pedagogic trebuie să cunoască personalitatea elevului pentru a adapta metodele de 

predare-învăţare la fiecare elev în parte;  

➢ lipsa de preocupare a unor cadre didactice pentru stimularea interesului faţă de învăţătură; în special 

în mediul rural profesorii nu îşi manifestă interesul pentru procesul învăţării datorită faptului că 

salariile nu sunt corelate muncii didactice și de consiliere a elevilor; 

➢ insuficienta pregătire profesională şi psiho-pedagogică a unor cadre didactice; 

➢ stilul didactic și lipsa de profesionalism manifestată fie prin severitatea profesorului (poate induce 

starea de teamă, anxietate a elevului), fie prin permisivitate reprezintă un factor ce poate influenţa 

abandonul şcolar;  

➢ lipsa dotărilor materiale în instituţiile de învăţământ, lipsa şcolilor la sate determină mulţi elevi să 

parcurgă zilnic un drum lung până la o şcoală apropiată sau mai bine dotată; 

➢ inexistența profesorilor calificaţi, în special în mediul rural.  

            Contextul social vizează investiţiile insufuciente ale  statului în domeniul educaţiei. O importantă 

influenţă negativă asupra percepţiei educaţiei o reprezintă mass- media, prin promovarea din ce în ce mai largă 

a celor neşcolarizaţi care au reuşit în viaţă prin noroc şi înzestrările de la natură. Pentru copii, aceştia devin 

modele de urmat deoarece şcoala nu oferă aceleaşi perspective. Adeseori, cei care provin din mediul rural sunt 

stigmatizaţi în legătură cu mediul lor de provenienţă. La nivel naţional sunt elaborate programe care să susţină 

educaţia în mediul rural, însă puţine sunt puse în aplicare.  

             Factorii de ordin socio-cultural sau religios  includ indicatorii care se referă la putere şi status social 

precum apartenenţa etnică, apartenenţa la clasa socială, apartenenţa rasială, sexul (încă mai există concepţia 

conform căreia fetele nu au nevoie de o educaţie aprofundată, ele trebuind să se limiteze la rolul de casnică), 

apartenenţa la comunităţi de tip rural/urban etc. Toate aceste variabile au fost tratate ca variabile demografice, 

dar odată cu preocupările de democratizare a educaţiei şcolare s-a demonstrat că diferite grupuri dezavantajate 

social sunt discriminate atât în cadrul sistemului școlar, cât şi pe piaţa muncii sau pe piaţa căsătoriilor.   

Referitor la variabila sex, unele studii arată faptul că rata de abandon şcolar este semnificativ mai mare în 

rândul fetelor, indiferent de starea materială a părinţilor. În mediul mai sărac, abandonul mai frecvent al fetelor 

se explică prin participarea acestora la realizarea activităţilor casnice, la îngrijirea fraţilor, la efectuarea unor 

activităţi aducătoare de venit. În mediul dezvoltat, abandonul şcolar al fetelor se caracterizează prin crizele 

specifice pubertăţii. Toate acestea pot genera mariaje precoce sau graviditate, atrăgând după sine abandonul 

şcolar.  

             Factorii de ordin economic oferă o justificare pentru faptul că  elevii care trăiesc în familii sărace au 

şanse mai mici de a-şi însuși o educaţie şcolară completă. Statutul economic corelat cu abandonul şcolar este 

evaluat prin variabilele precum: gradul de instruire şi educaţia părinţilor, profesia tatălui, venitul familiei şi 

nivelul de viaţă al acestuia, anumite familii nu au resursele financiare necesare pentru a plăti rechizitele şcolare, 

taxele, transportul la școală, uniforma etc., alte familii îşi pot permite să plătească şcolarizarea copilului, dar 

aceasta presupune o reducere drastică a resurselor familiale, mai ales în situaţia în care elevul avea înainte 

responsabilităţi productive alături de părinţii săi. Există elevi care trăiesc sentimente de frustrare legate de 

sărăcia lor, care se reflectă la şcoala în ţinuta vestimentară sau în lipsa pachetului cu mâncare pentru prânz. 
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Unii dintre aceşti elevi îşi vor defini priorităţile în viaţă în funcţie de această stare de frustrare şi vor abandona 

şcoala.  

              Factorii de ordin psihologic vizează reacţia fiecărui elev la apariţia insuccesului şcolar şi a 

conflictelor cu autorităţile şcolare. Etichetarea ca ,,elev slab’’ şi deprivarea de status reduc stima de sine a 

elevilor şi subminează încercarea lor de a-şi construi o identitate socială pozitivă. În aceste condiţii elevii care 

nu au resursele necesare pentru a se mobiliza în vederea depăşirii dificultăţilor, vor căuta să-şi satisfacă nevoia 

de valorizare personală în afara şcolii, eventual prin abandon. 

             Factorii de ordin pedagogic definesc calitatea vieţii şcolare, pertinenţa conţinuturilor în raport cu 

trebuinţele de învăţare ale elevilor, caracteristicile procedurilor de evaluare şi ale orientării şcolare şi 

profesionale, deschiderea şcolii faţă de problemele comunităţii, stilul disciplinei şcolare,etc. Calitatea vieţii 

şcolare şi a educaţiei şcolare influenţează rata abandonului; evidenţele existente indică faptul că cele mai înalte 

rate de abandon şcolar le înregistrează  şcolile segregate, şcolile în care se pune un mare accent pe supraveghere 

şi testare. 

Soluții care se impun pentru reducerea abandonului școlar: 

➢ revizuirea programelor şcolare în scopul menţinerii interesului elevilor faţă de lecţii. 

➢ dotarea tuturor claselor cu echipament modern în scopul eficientizării procesului educativ, 

➢ promovarea angajării în câmpul muncii a cadrelor didactice cu o pregătire profesională înaltă, 

➢ monitorizarea elevilor care absentează frecvent de la ore, 

➢ creșterea motivației școlare prin implicarea elevior în diverse acţiuni socioeducative, 

➢ menținerea dialogului cu familia/tutorele copilului care absentează frecvent de la ore, în scopul 

remedierii situaţiei prin aflarea cauzelor reale care au dus la abandon școlar, 

➢ realizarea unui parteneriat diriginte- psiholog şcolar în scopul alegerii programului sau activităţilor 

de intervenţie/ prevenţie şi aplicarea acestora în clasele de elevi cu nivel înalt al absenteismului(copii 

cu risc social sporit), 

➢ implicarea părinţilor în viaţa social- morală şi educaţională a copiilor: participarea la lecții deschise; 

implicare activă la şedinţele organizate în şcoli; participarea, alături de copii, la activităţi 

extracurriculare; sprijinirea copilului în pregătirea temele pe acasă; comunicare eficientă cu propriii 

copii, 

➢ desfăşurarea orelor informative pentru părinţi pe diverse tematici: „Consecinţele absenteismului 

şcolar‖, „Consecinţele abandonului şcolar‖, etc.  

➢ asigurarea unui suport psiho-emoţional familiilor vulnerabile, în scopul depăşirii situaţiilor 

psihotraumatizante şi dificile legate de creşterea şi educaţia copiilor . 

➢ colaborare cu mass- media în scopul realizării emisiunilor educative pe tematici diverse, 

➢ monitorizarea familiilor cu risc social sporit şi includerea acestora în diverse programe de sprijin 

social, 

➢ parteneriat Poliție de Proximitate – părinte - cadru didactic/ diriginte, în vederea prevenirii şi 

diminuării problematicii abandonului şcolar în comunitate, 

➢ stabilirea unui parteneriat asistent social- Poliție de Proximitate în vederea intervenției timpurii în 

familiile cu risc sporit de vulnerabilitate, 

➢ încheierea de parteneriate cu diverși actori sociali: medicul de familie, polițistul, preotul, pedagogii, 

reprezentanți ai societății civile, în scopul desfășurării diverselor măsuri socio-educative, cu impact 

pozitiv asupra creșterii și dezvoltării armonioase a copiilor din comunitate. 

 

Bibliografie:  

• Journal of Psychology. Special Pedagogy. Social Work (PSPSW) 

• Reduction  of school droput through psycho-socio-educational activities-,,Ion Creangă”    State 

Pedagogical University from Chișinău-2018 

• Vîrlan M., dr. în psihologie, conf. univ., UPS ,,Ion Creangă’’ 

• Dița M., drd, lector universitar, UPS ,,Ion Creangă’’ 
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 EDUCAȚIA INCLUZIVĂ ÎN GRĂDINIȚĂ 

,,TOȚI, ÎMPREUNĂ, ACCEPTÂNDU-NE ȘI 

SPRIJINÂNDU-NE RECIPROC,, 

 

Prof. înv. preșcolar: Matei Ionela Daniela 

                    Grădinița cu P.P. nr. 16, Tg. Mureș 

 

✓ o educaţie de calitate ce nu se măsoară în termeni de performanţă, promovabilitate, infrastructură, 

tehnologie şi confort, ci în capacitatea sistemului, a şcolii/ grădiniței şi a cadrului didactic  de a crea 

oportunităţi de învăţare pentru orice elev/ copil; 

✓ acel mediu în care sunt bineveniţi, protejaţi şi educaţi TOŢI copiii, indiferent de gen, caracteristici 

fizice, intelectuale, economice, lingvistice sau alte caracteristici (UNESCO). 

PEDAGOGIA INCLUZIVĂ  = o pedagogie a diversităţii  

 caracteristici:  

 pedocentristă 

 progresistă   

 personalizată  

 optimistă  

 socială 

 o pedagogie a iubirii. 

 

 CURRICULUM INCLUZIV 

✓ curriculum  adaptat la nevoile copilului;  

✓ diversitatea situaţiilor de învăţare şi a materialelor suportive;   

✓ metodologie didactică diversificată,  interactivă, adecvată stilurilor şi tipurilor de învăţare diferite ale 

elevilor;  

✓ diversitate în evaluare: forme, metode, instrumente. 

PRINCIPIILE EDUCAȚIEI INCLUZIUNII 

 principiul drepturilor egale,  

 principiul nondiscriminării,  

 principiul egalizării şanselor în educaţie,  

 principiul centrării pe copil,  

 principiul intervenţiei timpurii,  

 principiul educaţiei de bază pentru toţi copiii,  

 principiul asigurării serviciilor de sprijin,  

 principiul cooperării şi parteneriatului. 

Transpuse în practica educațională, principiile educației incluzive se complementează cu următoarele:  

1. Educația este universală. Toti copiii învață într-un mediu comun, incluziv, alături de semenii lor. 

2. Educația este individualizată. Performanța fiecărui copil depinde de gradul în care procesul de 

predare și învățare se bazează pe potențialul și interesele lui, valorifică forțele copilului și răspunde 

necesităților lui. 
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3. Educația este flexibilă. Procesul de predare și învățare este organizat și furnizat în așa fel încât 

este receptiv la schimbare și se adapteză continuu necesităților celor de învață. 

 

Pașii grădiniței noastre spre o educație incluzivă: 

 

1. Misiunea  și viziunea  grădiniței 

➢ ,,Educație prin artă pedagogică,, 

➢ ,,O grădiniță spre binele copilului,, 

2. Oferta educațională:  

➢ Site-ul grădiniței, Avizierul grădiniței 

➢ DLC – extindere la toate grupele de preșcolari, sprijin pt. copiii cu dificultăți de vorbire 

             

3.  Managementul clasei/grupei: 

➢ Regulile grupei discutate cu copiii și expuse 

 

 

               

4. Comunicare deschisă 

➢ cu părinții, educatoarele, director,  asistentă, consilierul grădiniței, comunitatea locală 

➢ ,,Cutia cu activități pentru copii și părinți,, activități deschise 

➢ Proiecte pe sănătate ,,Dinți curați, dinți sănătoși,, 

                         ,,Cei 7 prieteni  ai sănătății,, 
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5.  Curriculum: 

➢ ,,Proiectul ,,Unul pentru toți și toți pentru unul,, - acceptarea diferențelor, susținerea individualității, 

formarea conceptului ,,noi,, 

➢ implicarea tuturor resurselor umane: copii, părinți, educatoare, parteneri din comunitate 

 

 

6. Mediul educațional: 

➢ Centrul de relaxare activă 

➢ Spațiul grupelor/ grădiniței 

 
 

7. Procesul instructiv-educativ:  

➢ adaptat nevoilor copiilor, acceptarea diversității, exprimarea propriei identități 

➢ Strategii didactice: metode interactive, joc, participare directă, munca pe grupe, în echipă 

 

 
 

8.  Parteneriate cu comunitatea locală: 

➢ Teatrul Ariel, Biblioteca Copiilor, ISU Horea Tîrgu Mureș, IPJ Mures, UMF Tg. Mureș 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1651 
 

 

9. Activități de voluntariat: 

➢ ,,Împreună reciclăm, împreună ajutăm!,, 

➢ Într-ajutorarea copiilor cu probleme de sănătate ai  comunității 
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MELOTERAPIA - COMPONENTĂ NONVERBALĂ 

A DEZVOLTĂRII PERSONALE 
ACTIVITATE EXTRACURRICULARĂ 

-ACTIVITĂȚI DE INTEGRARE A COPIILOR PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A 

ȘCOLII - STRATEGII ȘI METODE- 

prof. DANIELA LIGIA CHIȘ 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ CAIUS IACOB ARAD 

 

În anul școlar 2019-2020, am coordonat în cadrul școlii în care profesez un proiect educațional, în 

parteneriat cu CJRAE Arad și Asociația PARITER - Centrul de Intervenţie şi Suport pentru Copii şi Familie, 

intitulat ACTIVITĂȚI DE INTEGRARE A COPIILOR PENTRU PREVENIREA PĂRĂSIRII TIMPURII A 

ȘCOLII - STRATEGII ȘI METODE. 

Scopul acestui proiect l-a constituit prevenirea abandonului școlar, prin stimularea finalizării 

învățământului obligatoriu şi îmbunătățirea ratei succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate, 

prin organizarea unor activităţi remediale, în cadrul cărora elevii să fie sprijiniţi în efectuarea asistată a temelor, 

pentru recuperarea materiei şcolare şi ameliorarea dificultăţilor în învăţare, precum şi a unor activităţi de 

educaţie plastică sau jocuri distractive, cu scop educativ indirect. 

Grupul țintă a fost constituit din elevi care provin din medii dezavantajate: elevi cu CES, TSI, copii 

din familii monoparentale, copii în plasament, copii ai căror părinți sunt plecați în străinătate. 

Alături de cei doi colaboratori,  profesorul itinerant – doamna MIHAELA TÂMPA, vicepreședinte 

PARITER, respectiv profesorul – doamna logoped MARIANA BARBĂ, din partea CJRAE, am urmărit ca 

obiective: finalizarea învățământului obligatoriu, prevenirea abandonului școlar și îmbunătățirea ratei 

succesului școlar pentru copiii din grupurile dezavantajate. 

Una dintre activitățile derulate în cadrul proiectului, al cărei coordonator am fost, alături de cei doi 

colaboratori anterior menționați, s-a intitulat MELOTERAPIA - COMPONENTĂ NONVERBALĂ A 

DEZVOLTĂRII PERSONALE, activitate care s-a desfășurat pe data de 8 februarie 2020 și a inclus trei puncte 

pe ordinea de zi: vizionarea unui material în format Ppt: Beneficiile meloterapiei în dezvoltarea personală, un 

exercițiu de meloterapie pasivă (audiție muzică simfonică), respectiv un workshop creativ. În calitate 

de coordonator al proiectului și amfitrioană a evenimentului, subsemnata a prezentat elevilor participanți ai 

claselor a VI-a A și C pe invitatul acestei activități, doamna profesor itinerant MIHAELA TÎMPA, 

vicepreședinte al Asociației Pariter, care a susținut un dialog activ cu cei de față pe baza unui material Ppt 

foarte interesant a cărui tematică a abordat beneficiile meloterapiei în dezvoltarea personală armonioasă a 

fiecărui individ. Extrem de interesați, elevii au pus întrebări și au făcut observații pertinente în legătură cu 

materialul vizionat, dovedind curiozitate, maturitate și dorința de a se informa și de a opta, în cunoștință de 

cauză, pentru o posibilă metodă terapeutică esențială în dezvoltarea lor ca viitori adulți;  Pornind de 

la premisa că meloterapia1 pasivă2 este la fel de eficientă ca și cea activă3, s-a propus, ca o a doua activitate a 

evenimentului, audiția unei secvențe muzicale simfonice: Primăvara, din suita muzicală Anotimpurile, de 

Antonio Vivaldi. Feedback-ul acestei activități a fost realizat în cadrul unui workshop creativ, care a 

avut drept sarcină de lucru redactarea unor cvintete, al căror cuvânt tematic  să fie MELOTERAPIA. Produsele 

finale au fost expuse, micul atelier creativ încheindu-se printr-un tur al galeriei, prin care fiecare participant a 

avut prilejul să se familiarizeze cu viziunea colegilor referitoare la subiectul propus. Printre adjectivele cele 

 
1 meloterapie - utilizare a muzicii în terapeutică; 

2 meloterapia pasivă - constă doar în ascultarea muzicii de către pacient,  în scopuri terapeutice; 

3 meloterapia activă - presupune ca pacientul șă fie pus să cânte la anumite instrumente, în scopuri terapeutice. 
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mai sugestive circumscrise acestei terapii au apărut repetitiv, ca adevărate cuvinte-cheie, următoarele: 

înălțătoare, reconfortantă, revigorantă, pozitivă etc.    

Desfășurată în cadrul Sălii festive a școlii, activitatea a avut drept finalitate informarea elevilor în 

legătură cu o variantă alternativă și inovatoare de dezvoltare personală armonioasă, pentru o mai bună integrare 

a acestora în mediul școlar și social și pentru prevenirea părăsirii timpurii a școlii. 
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PRIETENI PESTE TIMP 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. VIORELIA DIANA LUP 

Șc. Gimn. Dumitra, jud. BN 

 

,,Frecventarea prietenilor să-ți fie ca o școală și convorbirea cu ei, învățătura. Fă-ți din prietenul tău un 

învățător și unește prin el foloasele intrucției cu plăcerea conversației”. – Baltasar Gracian 

 

      

 

 

INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului :Prieteni peste timp 

B.2. Precizați tipul activității principale din cadrul proiectului Excursie la Alba Iulia. 

 

 B.3. Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul ştiinţific 

B4: Ediţia nr.1 

B5. Locul și perioada de desfășurare a activității principale Școala Gimnazială, mai, 2018-octombrie 2018 

B6: Număr participanţi la proiect:149 

B7: Bugetul proiectului: 

Buget total Buget solicitat MEN Contribuţie proprie/alte surse 

- - - 

 

B8: Proiectul este cu participare:      directă 

REZUMATUL PROIECTULUI  

Prezentaţi minim următoarele elemente ale proiectului dumneavoastră: 

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate; 

 La acest proiect participă 140 de elevi ai Școlii Gimnaziale, 40 de elevi ai claselor a VII a A și B,alături 

de 100 elevi din clasele a II a A și B, a IIIa A și B, a IV a B  alături de 9 cadre didactice : xxx 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai activităților propuse sunt elevi, părinți, cadre didactice , comunitatea 

locală. 

 

c. Activităţile propuse, în ordinea în care se vor desfăşura sunt legate de :1. Cercetarea și discutarea florei 

locale specifice zonei geografice în care se află comuna Dumitra, în special a plantelor medicinale, Menta, 

Roinița și Salvia, discuții legate de alcătuirea plantelor amintite, mediul de viață, acțiuni terapeutice asupra 

corpului uman și degustarea infuziei de mentă. Aceste activități se desfășoară în luna mai2018, perioadă 

prielnică recoltării de plante medicinale, participă toți elevii claselor a VII a, a II a, a III a și a IV a, sub atenta 

supraveghere a cadrelor didactice implicate. 

 A doua activitate impilcă toți cei 140 de elevi, 8 cadre didactice și constă în realizarea unei hărți precise 

a județului Bistrița Năsăud, pe care elevii vor indica localitățile Liviu Rebreanu, George Coșbuc, Dumitra și 

Bistrița. Elevii discută despre mari scriitori ai județului nostru precum Liviu Rebreanu, Andrei Mureșanu, 

George Coșbuc și scriitoarea contemporană Ioana Nicolae, apoi se citesc poezii și fragmente în proză  

aparținând scriitorilor amintiți. La final, fiecare elev din clasele primare participant primește o broșură care 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: Școala Gimnazială  

Adresa completă Județul Bistrița Năsăud 

Nr. de telefon/fax 026 

Site şi adresă poştă electronică  

Coordonator/i   

Numărul cadrelor didactice participante la proiect/nr. total de 

cadre didactice din unitate 

9 

Numărul elevilor din unitate participanţi la proiect 140 

Alte programe/proiecte organizate (enumeraţi mai jos max. 5 

titluri de proiecte, perioada de desfăşurare şi finanţatorul) 

,, Comoara basmelor românești,, anul școlar 

2016-2017 

,,Serbările iernii,, an școlar 2017-2018 
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cuprinde informații legate de viața, opera scriitorilor menționați și fragmente din scrierile acestora, cu imagini 

sugestive. Vom urmări sensibilizarea elevilor față de valorile locale, față de poezie și proză, față de aproapele 

nostru. 

 

 A treia activitate are legătură cu împlinirea a 100 de ani de la Marea Unire din 1918 și constă într-o 

excursie de o zi la Alba Iulia unde elevii claselor de gimnaziu, deveniți acum elevi ai claselor a VIII a, dar și 

alți elevi interesați,  vor vizita Muzeul Unirii, Catedrala Reîntregirii Neamului, Cetatea Alba Carolina, Palatul 

Principilor și Catedrala Romano- Catolică, alături de alte locuri semnificative pentru istoria românilor. 

 

d. Descrierea activităţii principale:în data de sâmbătă, 27 octombrie 2018, elevii claselor a VIII a A și B de 

la Școala Gimnazială Dumitra, participanți la activitățile  acestui proiect, desfășurate în lunile mai și iunie 

2018, dar și alți elevi ai claselor de gimnaziu pleacă în excursie tematică la Alba Iulia. 

 Scopul excursiei este consolidarea cunoștințelor legate de istoria românilor și îmbunătățirea acestora prin 

vizitarea cetății Alba Carolina și o mai bună cunoaștere între ei a elevilor.  

  

 e.Impactul educativ estimat asupra grupului țintă se referă la consolidarea cunoștințelor dobândite în 

timpul claselor primare și gimnaziale, dobândirea de noi cunoștințe legate de istoria neamului românesc și 

bineînțeles crearea legăturilor de prietenie între elevii participanți care vor rămâne prieteni peste timp. De 

asemenea , nu vom uita scopul acestui proiect,  

 

B. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context .  

,,Frecventarea prietenilor să-ți fie ca o școală și convorbirea cu ei, învățătura. Fă-ți din prietenul 

tău un învățător și unește prin el foloasele intrucției cu plăcerea conversației”. – Baltasar Gracian 

 

Prieteni peste timp este un proiect educativ care a apărut în urma identificării unei nevoi: elevii care termină 

clasa a IV a sau chiar elevi de gimnaziu părăsesc școala noastră și pleacă spre școli din cele 2 orașe învecinate 

:Bistrița și Năsăud. 

 Cadre didactice de la Școala Gimnazială  vor implica elevii claselor a VII  a A și B  în acest proiect 

alături de elevii claselor primare, pentru a crea noi relații de prietenie între elevii din cele două cicluri de 

învățământ, de a-i sensibiliza față  peisajul local și flora specifică acestuia , față de valorile locale, față de 

istoria devenirii noastre ca popor. 

Se va încerca mai ales crearea unei atmosfere prielnice de apropiere între elevi, de toleranță față de 

opiniile personale și de modul diferit de a ne comporta sau exprima.   

Prietenia este o relație afectivă și de cooperare între ființe umane, care se caracterizează prin sentiment 

de simpatie, respect, afinitate reciprocă. Prietenia presupune o atitudine de bunăvoință reciprocă, suport 

reciproc la nevoie sau în criză de loialitate, buna-credință și altruism. Relația de prietenie se bazează pe 

încrederea reciprocă. Vom cultiva , prin urmare nu doar încrederea în sine ci și încrederea în ceilalți, fără a 

uita de scopul proiectului. 

 

D.2. Scopul proiectului 

Descreșterea numărului de elevi care părăsesc școala noastră penru a merge la școlile din orașele 

învecinate, implicându-i în diferite activități educative adecvate vârstei lor, alături de colegii mai mari 

,și mai mici. 

D.3. Obiectivele specifice ale proiectului. 

1.Crearea de noi prieteni muncind împreună la descoperirea  calităților terapeutice ale unor plante 

aparținând  florei locale , precum Menta, Salvia și Roinița, cu degustarea infuziei de mentă cu miere și lămâie. 

2.Creșterea stimei de sine a elevilor de gimnaziu care le vor vorbi colegilor din clasele primare despre 

scriitori din județul Bistrița Năsăud: George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Andrei Mureșanu și Ioana Nicolae. 

3.Consolidarea relației de prietenie între elevii de gimnaziu prin participarea la o excursie la Alba Iulia 

și o bună cunoaștere a istoriei naționale. 

D.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul. 

Grupul țintă e alcătuit din 40 de elevi din clasele de gimnaziu, aflați în clasele aVII a ,100 de elevi din 

clasele primare și părinții acestora , învățători și profesori ai Școlii Gimnaziale . 

D.5. Beneficiarii direcți și indirecți sunt 140 de elevi, 9 învățători și profesori de la Școala Gimnazială. 

D.6. Durata proiectului este de 6 luni, din mai 2018 până în octombrie 2018. 

D.7. Descrierea activităţilor  
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a. Titlul activităţii este Prieteni peste timp 

b. Data/perioada de desfăşurare este mai 2018-octombrie 2018. 

c. Locul desfăşurării  Scoala Gimnazială  și Alba Iulia 

d. Participanţi 140 de elevi, 9 cadre didactice de la Școala Gimnazială  

e. Descrierea pe scurt a activității. 

Prieteni peste timp este un proiect educativ realizat de către copii și pentru copii, consilierul educativ 

este coordonator al tuturor activităților, fiind în permanentă legătură cu elevii implicați, sfătuindu-i și 

încurajându-i mereu observând atent și făcând observațiile ce se impun. 

Prima activitate are legătură cu primul obiectiv, crearea de noi prieteni prin descoperirea împreună 

a calităților terapeutice ale unor plante aparținând  florei locale , precum Menta, Salvia și Roinița, cu degustarea 

infuziei de mentă cu miere și lămâie. Astfel, elevii claselor a VII a A și B se informează asupra florei locale 

specifice zonei  din depresiunea Dumitra , află că la îndemâna oricărui locuitor se află numeroase plante 

medicinale, colectează informații și material didactic sub îndrumarea doamnei profesoare de biologie Marele 

Dorina care ne însoțește la clasele primare. Elevii pregătesc ghivece cu Mentha Piperita (Menta) 

,     

Salvia Officinale (salvie)    și Melissa Oficinalis ( Roinița)  

 

După pregătirea ghivecelor cu plante, se redactează materialul din broșurile oferite elevilor din clasele 

primare, referitoare la Mentha Piperita listarea și legarea lor. 

În zilele când vizităm clasele primare pregătim dinainte infuzia de mentă cu miere și lămâie pe care o 

vom degusta la finalul activității, în care insistăm asupra acțiunii terapeutice a plantelor numite mai sus, specii, 

parte utilizată în diferite afecțiuni, mod și perioadă de colectare, uscare și păstrare a plantelor medicinale. 

Întreaga activitate se desfășoară sub forma unor discuții între elevii claselor de gimnaziu și cei de clase 

primare și profesorii și învățătorii prezenți. 

A doua activitate are legătură cu al doilea obiectiv, creșterea stimei de sine a elevilor de gimnaziu care 

le vor vorbi colegilor din clasele primare despre scriitori din județul Bistrița Năsăud: George Coșbuc, Liviu 

Rebreanu, Andrei Mureșanu și Ioana Nicolae. 

Elevii claselor a VII a A și B, sub îndrumarea doamnei xa, vor culege date referitoare la viața și 

activitatea literară a scriitorilor George Coșbuc, Liviu Rebreanu, Andrei Mureșanu și Ioana Nicolae , dar vor 

și contribui la selectarea unor fragmente din diferite scrieri ale acestora, în vederea realizării broșurilor folosite 

la clasă și care vor fi date elevilor din clasele primare. 

Lectura la clasă se va face de către toți elevii implicați. 

Se realizează apoi harta exactă a județului Bistrița Năsăud în 4 exemplare, pe care o vom folosi la 

clasele primare pentru a descoperi cu precizie localitățile Bistrița, Dumitra, George Coșbuc și Liviu Rebreanu. 

Harta va rămâne pe perete la clasele primare implicate.  

. 

A treia activitate , consolidarea relației de prietenie între elevii de gimnaziu prin participarea la o 

excursie la Alba Iulia, se va realiza sâmbătă, 27 octombrie 2018 și implică de asemenea vizitarea unor locații 

cu încărcătură istorică deosebită pentru românii de pretutindeni. Se vor vizita Cetatea Alba Carolina cu un ghid 

calificat care va conduce grupul de elevi prin cetate, Muzeul Național al Unirii, Catedrala Încoronării, 

Catedrala Romano-Catolică, Palatul Principilor, iar ,dacă este posibil, Sala Unirii aflată în renovare. 

 

D.9.  – Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului  

Rezultatele acestui proiect se vor vedea peste timp, deoarece roadele educației se văd cel mai bine 

peste ani, când copilul reușește să-și exprime cu adevărat sentimentele reale, izvorâte din propria-i conștiință, 

comparând în mod lucid diferite etape ale formării sale ca om. 

Cadrele didactice implicate vor avea ocazia să vadă modul de a gândi și de a se manifesta al copiilor 

implicați ,dar și al colegilor, al părinților și al întregii comunități. 
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Copiii implicați se vor simți cu adevărat utili semenilor lor și valoroși în ochii profesorilor, ai colegilor 

și ai comunității locale. Elevii de gimnaziu și de ciclu primar vor comunica mai bine, vor învăța să se aprecieze 

și să se respecte reciproc. Vor învăța lucruri utile în viață, adică să aprecieze natura înconjurătoare, dar și 

cultura locală și istoria națională. 

Comunitatea locală va fi informată despre activitățile proiectului, despre implicarea copiilor din 

comunitate, în speranța că elevii școlii noastre nu vor pleca să studieze la școlile din orașele învecinate. 

Ceea ce se dorește de fapt este păstrarea unui număr cât mai mare de elevi în cadrul școlii noastre. 

D.10. Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului – 

Directorul Școlii Gimnaziale  , prof. Y și consilierul educativ, alături de toate celelalte cadre didactice 

implicate, urmăresc atent desfășurarea activităților propuse, modul de pregătire a fiecărei etape, lucrul efectiv 

cu elevii și  vor face observațiile necesare. 

Se va urmări o atitudine pozitivă asupra activităților propuse și încurajarea spiritului creativ al elevilor. 

 La fiecare activitate se vor face fotografii edificatoare pentru scopul propus : descreșterea numărului 

de elevi care părăsesc școala noastră pentru a merge la școlile din orașele învecinate, implicându-i în diferite 

activități educative adecvate vârstei lor, alături de colegii mai mari ,și mai mici. 

 

D.11. Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului -Proiectul este legat de Gala Educației 

și de Centenarul Marii Uniri, în anul școlar viitor posibil să existe o cu totul altă tematică și formă de 

organizare. 

 

D.12. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului -pe site-ul școlii. 

În cazul în care nu va exista posibilitatea de finanţare MEN, doresc ca proiectul să fie inclus în 

CAEN/CAERI 2019: 

a.  

b. NU 

 

Coordonator prof.   

Director unitate prof.  

 D8 DIAGRAMA GANTT 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activitate Luna 

1= 

Mai  

Luna 

1= 

Mai 

Luna 

2= 

Iunie 

 6=O

ctom

brie 

... Responsabili 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Crearea de 

noi prieteni 

prin 

descoperirea 

împreună a 

calităților 

terapeutice ale 

unor plante 

aparținând  

florei locale , 

precum 

Menta, Salvia 

și Roinița, cu 

degustarea 

infuziei de 

mentă cu 

miere și 

lămâie. 

1.Constituirea unei baze 

de date cu profesorii 

participanți la proiect 

Și prezentarea plantelor 

medicinale specifice 

zonei geografice la 

clasele primare 
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MINISTERUL EDUCAŢIEI NAŢIONALE ŞI CERCETĂRII  

INSPECTORATUL ŞCOLAR JUDEŢEAN DOLJ 

GRĂDINIȚA CU P. P. „DUMBRAVA MINUNATA” CRAIOVA 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

,,Din suflet pentru suflet” 

 

Prof.înv.preşcolar: Neamțu Cristiana 

Grădiniţa Dumbrava minunată, Craiova     

 

 

ORGANIZATORI:  

Grădiniţa cu Program Prelungit ,,Dumbrava Minunată” Craiova– director prof. înv. preșcolar Schiopu 

Sorina; 

INIŢIATORI/ COORDONATORI PROIECT: 

Prof. înv. preșcolar Neamțu Cristiana 

PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT:  

• Inspectoratul Şcolar Judeţean Dolj 

• Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Craiova 

• Școala „Mircea Eliade” 

• Biserica Sfântul Ierarh Calinic Cernicanul 

 

Argument:          

Sărbătorile de iarnă reuşesc întotdeauna să trezească în sufletul nostru trăiri aparte, deosebite, aproape 

magice. Crăciunul oferă copilului posibilitatea de a percepe atmosfera deosebită a unui eveniment special 

pentru care, plin de speranţă, se pregăteşte. 

Proiectul educaţional organizat se doreşte a fi un portal spre sufletul fiecăruia, o şansă de a ne arăta 

frumuseţea interioară, de a ne exprima pe noi înşine prin intermediul artei. 

 

Scopul proiectului: 

- Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale ( empatia, altruismul, 

responsabilitatea ). 

 

Obiectiv general: 

- Valorificarea şi promovarea obiceiurilor şi tradiţiilor specifice Crăciunului românesc. Exprimarea prin 

diferite forme artistico-plastice şi practice a sentimentelor care definesc portretul spiritual al poporului 

român. 

 

Obiectivele  specifice proiectului: 

• Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor  - empatia ; 

• Dezvoltarea  simţul responsabilităţii la micii prescolari ; 

• Promovarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice diferitelor zone folclorice,diferitelor etnii; 

•  Stimularea potenţialului artistic al elevilor prin organizarea şi desfăşurarea unor programe 

artistice,expoziţii cu lucrări artistico-plastice,concursuri între şcolile partenere  

• Cultivarea,în rândul copiilor,a dragostei pentru semeni,a dorinţei de a ajuta pe cei defavorizaţi prin 

colectarea de fonduri ,prin donaţii; 

 

 

 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa cu Program Prelungit „Dumbrava Minunată” Craiova 
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Perioada: 1decembrie – 21 decembrie 2018 

Grup ţintă:  

- clasa a-III-a A a şcolii „Mircea Eliade” 

- comunitatea locală 

- părinţi 

Resurse umane: elevi, cadre didactice, părinţi 

Resurse materiale:  

- calculator, imprimantă, consumabile 

- aparat foto, casetofon, CD-uri, 

- costume, coli A4, coli A3, carton colorat  

- panouri, hârtie creponată, lipici, foarfece 

Resurse financiare: autofinanţare 

Activităţi de promovare/de mediatizare şi diseminare:  

- mass media locală; 

- www.didactic.ro; 

- materiale promoţionale:afişe,fluturaşi,pliante; 

- albume foto, CD-uri. 

Echipa de proiect: 

- Prof. înv. preșcolar Neamțu Cristiana,; 

- Prof.înv.primar Mihaela Ghinea; 

- Prof.înv.primar Vanțu Maria 

Rezultate aşteptate: 

- valorificarea potenţialului creativ al copiilor; 

- comunicarea între elevi din şcoli şi medii diferite; 

- cooperarea şi colaborarea între cadre didactice din unităţi diferite de învăţământ. 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR  
 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţilor Cadre didactice Perioada 

1. ,,Deschideţi uşa,oameni buni!” 

-încheierea de parteneriate cu Şc ,,Mircea Eliade”şi cu 

Biserica Sfântul Ierarh Clinic Cernicanul 

Prof.înv.primar 

Mihaela Ghinea; 

Preot Albu  

1-7dec 2018 

2. ,,Noi umblăm să colindăm” 

- colinde şi poezii dedicate Crăciunului 

- decoraţiuni pentru pomul de Crăciun 

- machetă 

- expoziţii cu lucrările copiilor 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

8-14 dec 2018 

3. ,,Române,să fii bun!” 

- organizarea unei tombole 

- activităţi de dăruire a unor jucării, dulciuri şi a unor 

fonduri strânse în urma tombolei 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

15-21dec 2018 

 

Evaluarea proiectului: 

- Evaluare proiectului se va realiza de către iniţiatorii proiectului (Inspectoratul Şcolar al Judeţului Dolj),în 

urma materialelor primite pe suport electronic; 

- Participanţii la activităţi vor primi diplome de participare; 

- Cadrele didactice implicate în proiect vor primi adeverinţe. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Educație incluzivă 

Prof. Anca- Cecilia Axentioi 

Prof. Vultur Petronela  

Colegiul ,,Alexandru cel Bun,, Gura Humorului 

 

„  Împreună suntem mai puternici! ” 

În sprijinul acestor copiilor cu CES ne-am gândit să venim în ajutorul lor, organizând o întâlnire între 

elevii din clasele a -X- a C și a XI-a A  profesională care au  Curriculum adaptat nevoilor lor educaționale 

speciale și ceilalți elevi din aceleași clase prin activități comune și activități extracurriculare,  excursii în 

grupuri de câte 5 elevi cît și on-line. Sperăm să creăm o punte între două lumi de altfel paralele, să îi facem să 

înțeleagă și pe unii, și pe alții, că fiecare om este valoros în felul său și că nu putem fi fericiți decât împreună.  

Obiective generale: 

1. Creșterea motivației de a învăța prin contactul cu modele umane pozitive. 

2. Dezvoltarea abilităților sociale prin facilitarea unei întâlniri între copiii de școală profesională cu 

programă normală și copii cu Curriculum educațional adaptat. 

Grupul țintă 

- elevi ai Colegiului ,,Alexandru cel Bun,,  Gura Humorului din clasele a-X-a c și a-XI-a a 

profesională, 2 elevi cu CES din clasa a-9-a c,4 elevi cu CES clasa a-10-a a profesională 

Rezultate așteptate și evaluarea rezultatelor 

După întâlnirile în sistem on-line și blended learning ne așteptăm la o creștere a interesului față de școală și 

învățare în general, găsirea unui sens pentru activitatea școlară, o reducere a comportamentelor agresive între 

cei care au participat împreună la activități, creșterea dorinței de a-și depăși condiția și de a deveni elevi 

sârguincioși și cu rezultate mulțumitoare. 

Beneficiari direcți și indirecți: 

- Elevi 

- Profesori 

- Părinți 

- Școala  

- Societatea civilă 

Asigurarea continuității proiectului: 

Cu speranța că întâlnirea va conduce la rezultate pozitive, intenționăm să reluăm proiectul anual. 

Parteneri: 

- Psihologul școlii 

- Conducerea școlii 

- Părinți 
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Activități:  

1. Copil ca tine sunt și eu- Principiul drepturilor egale, asigurarea egalității sociale prin accesul persoanelor 

cu curricula adaptată le educație la educație. 

2. ARTTERAPIA- Dezvoltarea emoțională, comportamentală și socială a elevilor. 

3. Meloterapia- Eliminarea prejudecăților la adresa elevilor cu CES 

4. La fel, dar DIFERIȚI- -Educația tuturor este o ieșire din sărăcie, dependență și exploatare. 

5. DIVERISTATE- Educația este pentru toți. Educația este teren de pregătire pentru viața socială. 

6. Educația pentru TOȚI- Formarea comportamentelor sociale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1.         Băban, Adriana (coord.)- Consiliere educaţională. Ghid metodologic pentru orele de dirigenţie şi 

consiliere; Cluj- Napoca, 2011 

2.         Bogorin, Veronica; Tudose, Ruxandra- Jocul de- a viaţa (exerciţii pentru orele de dirigenţie); Eikon, 

Cluj- Napoca, 2013 

3.         Jigău Mihai (coord.)- Aria curriculară Consiliere şi orientare, Bucureşti, 2015 

4.         Institul de Științe ale Educației, ,,Educație pentru toți și pentru fiecare”, București, 2015.
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        „Fapte bune prin educație” 

- Proiect educaţional privind prevenirea   - 
 

Prof. înv. preşc. Godiciu-Runcan Ileana-Maria, Grădiniţa cu P.P. nr.3  Sebeş 

             Prof. Runcan Cristian-Adrian, Şcoala Gimnazială Iosif Pervain, Cugir, jud. Alba 

 

1. Argument:  

Motto: „ Cine nu învață la tinerețe, va plânge la bătrânețe.” ( proverb ) 

O educație adevărată se fundamentează în familie, se continuă la grădiniță, prin intermediul 

educatoarei și apoi la școală, prin mijlocirea învățătorilor și a profesorilor. Unii copii sunt privați de 

această educație, datorită dificultăților școlare, care generează eșec școlar, apoi absenteism și, în ultimă 

instanță, abandonarea școlii. Abandonul școlar reprezintă conduita de evaziune definitivă care constă 

în încetarea frecventării școlii, părăsirea sistemului educativ indiferent de nivelul la care s-a ajuns, 

înaintea obținerii unei calificări profesionale complete sau a încheierii actului de studii început.   

Acest abandon este cu atât mai grav cu cât are loc la nivelul formelor terminale de învăţământ, 

căci până a ajunge acolo societatea a cheltuit cu persoana respectivă o grămadă de resurse. Chiar şi cel 

în cauză a fost nevoit să depună anumite eforturi. Abandonul şcolar reprezintă o problemă gravă cu 

care se confruntă societatea contemporană; şcoala a ajuns să fie abandonată, înainte de toate, pentru 

că în ziua de azi nu contează în ierarhii, nu e percepută ca valoare în sine; atât copiii, cât si elevii nu 

mai consideră şcoala un viitor. Efectele abandonului şcolar demonstrează că acest tip de conduită este 

considerat deosebit de grav. Mai întâi, cei care abandonează şcoala nu au nici calificarea profesională 

indispensabilă integrării socio-economice, nici formația morală şi civică necesară exercitării rolului 

de părinte şi celui de cetățean al unei comunități. În al doilea rând, neavând o calificare, cei care 

abandonează şcoala sunt viitorii şomeri şi reprezintă, pe termen mediu şi lung, o sursă de dificultăți 

sociale şi de pierderi, care depăşesc investiția cerută de formarea inițială. Abandonul școlar este o 

rezultantă a condiției de inadaptare a copilului la activitatea de învățare realizată în mediul școlar dar 

și extrașcolar, cu alți factori de natură internă ( biologici, psihologici ) sau externă ( socio-economici, 

socio-culturali ). Ținând seama de aceste aspecte, se impune imperios intervenția școlii, a familiei, 

precum și a altor factori responsabili, pentru a preveni tendințele de abandon școlar manifestate de unii 

copii.  În acest scop, pentru o mai bună intervenţie, propunem realizarea unui program care să 

urmărească dezvoltarea competenţelor cadrelor didactice de lucru în echipă şi de folosire a planificării 

strategice în vederea identificării factorilor care ar favoriza apariţia unor astfel de situaţii de risc la 

nivelul şcolii, pentru prevenirea şi, în ultimă instanţă, pentru rezolvarea unor situaţii de criză cu efect 

de abandon şcolar. 

2. Scopul programului: 

- Formarea în rândul elevilor cu tendinţe de abandon şcolar a unei atitudini pozitive faţă de învăţare; 

- Conştientizarea de către familii a rolului pozitiv pe care educaţia îl are  pentru copii;  

- Prevenirea abandonului şcolar în rândul rromilor din comunitate; 

 

3. Obiectivele programului: 

- identificarea preşcolarilor şi a elevilor cu risc de abandon şcolar; 

- identificarea cauzelor care au dus la dorinţa de a abandona şcoala; 

- monitorizarea absenţelor preşcolarilor şi elevilor; 

- consilierea copiilor cu risc de abandon şcolar şi a familiilor acestora; 

- îmbunătăţirea comunicării dintre grădiniţă, şcoală, copii şi familie; 
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4. Beneficiarii programului (grupul ţintă): 

- Preşcolarii şi elevii cu risc de abandon şcolar; 

 

5. Responsabili: cadre didactice, consilieri, părinţi, reprezentanţi ai Primăriei, ai ONG-urilor; 

 

6. Resurse: 

- umane: Inspectoratul Şcolar Judeţean, cadre didactice, părinţi, consilieri şcolari, reprezentanţi ai 

administraţiei locale, ONG-uri; 

- materiale: burse, consumabile ( hârtie, creioane, pixuri, acuarele ), lut, lipici, cd-uri, flipchart, 

calculatoare, cărţi, rechizite; 

- temporale:  un an şcolar;  

 

7. Locul desfăşurării: grădiniţă, şcoală, loc de joacă, parc; 

 

8. Activităţi propuse: 

1. discuţii şi dezbateri despre educaţie între copii, părinţi, cadre didactice şi consilier şcolar: „ De ce 

educaţia este importantă?”, „Eu între prezent şi viitor”, „De ce nu îmi place şcoala?”; 

2. activităţi în parteneriat cu părinţii: asistenţe la lecţii şi lecţii desfăşurate împreună cu ei, mese 

rotunde, picnicuri, excursii şi vizite,  ; 

3. discuţii cu şi despre oameni de succes; 

 

9. Evaluarea programului: portofoliile copiilor ( desene, compuneri, poze, etc. ), chestionare adresate 

părinţilor; 

 

10. Mediatizarea programului: în presa locală, la simpozioane, întâlniri metodice; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliografie: 

1. Popescu, Marciana, (2000), Implicarea comunităţii în procesul de educaţie, Bucureşti,  

Editura Corint; 

2. ***, (2000), Integrarea culturii romilor în educaţia şcolară şi extraşcolară. Ghid  

metodologic pentru cadrele didactice care lucrează cu copii romi, Timişoara, Institutul intercultural; 

3. ***, (2002), Participarea la educaţie a copiilor romi. Probleme, soluţii, actori, Bucureşti; 
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PROIECTULUI EDUCAŢIONAL „MÂINILE DIBACE ALE COPIILOR TENACE !” 

 

Prof. Manea-Scorțaru Rodica 

 L. T. Forestier Rm. Vâlcea 

 

Proiectul educațional cu tirlul prezentat s-a desfășurat în baza unui acord de parteneriat între trei instituții 

de învățământ cu următoarele echipe de proiect: 

A. Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni reprezentat prin prof. Cârciag Petre Daniel în calitate 

de director şi prof. Ionică Iuliana Anişoara în calitate de coordonator. 

B. Palatul Copiilor Municipiul Râmnicu Vâlcea, reprezentat de prof. Sîiulescu Flavius Cătălin, în calitate 

de director şi de prof. Bobocu Mihaela şi prof. Rotaru Liliana, în calitate de coordonatori ai cercurilor  

„Floricultură-Artă decorativă„ şi „Protecţia mediului-Origami”. 

C. Liceul Tehnologic Forestier Rm. Vâlcea, reprezentat de prof. Staicu Gabriela, în calitate de director şi de 

profesorii: Manea-Scorţaru Rodica, Ţăpescu Elena, Răcăşan Remus în calitate de coordonatori. 

Obiectul acordului de parteneriat a constatat în organizarea şi participarea la activităţi educative comune 

celor trei instituții de învățământ partenere şi antrenarea elevilor cu cerințe educaționale speciale din cadrul 

C.S.E.I. Băbeni, județul Vâlcea de către elevii voluntari şi profesorii din echipa de proiect. 

Scopul proiectului educațional „Mâinile dibace ale copiilor tenace !” a fost intensificarea şi creşterea 

eficienţei activităţilor de voluntariat, a cooperării şi colaborării educaţionale în vederea creşterii solidarităţii şi 

integrării sociale e copiilor cu CES. 

Obiective proiectului au fost: 

O1. Promovarea dreptului la instruire şi educare pentru toţi copiii; 

O2. Stimularea interesului tinerilor pentru voluntariat; 

O3. Dezvoltarea sentimentelor de solidaritate şi toleranţă în rândul elevilor; 

O4. Sensibilizarea tinerilor cu privire la problemele elevilor cu cerințe educaționale speciale şi sprijinirea 

acestora pentru integrare socială; 

O5. Formarea şi dezvoltarea unor abilităţi concrete de lucru ale cadrelor didactice cu copiii cu CES. 

Grupurile ţintă: 

Beneficiarii direcţi: elevii cu CES ai  Centrului Şcolar pentru Educaţie Incluzivă Băbeni, sediul Rm.Vâlcea 

Beneficiarii indirecţi: elevi voluntari şi profesori ai Liceului Tehnologic Rm.Vâlcea, profesorii coordonatori 

ai cercurilor de Foricultură-Artă decorativă şi Protecţia mediului-Origami, din cadrul Palatului Copiilor, 

Municipiul Rm. Vâlcea„Floricultură-Artă decorativă„ şi „Protecţia mediului-Origami”, dar și părinţii elevilor. 

Perioada de desfăşurare a fost: octombrie  2019 – 30 iulie 2020 

Locul de desfăşurare a activităţilor:  Liceul Tehnologic Forestier, Rm.Vâlcea 

Finanțarea proiectului a fost asigurată de către profesorii coordonatori ai echipelor de proiect din cele 3 

instituții de învățământ partenere. 
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Activităţile desfășurate au fost: 

1. „Mânuţe dibace!”- 2 ore de activităţi practice în luna noiembrie 

coordonate de profesorii cercurilor de Foricultură-Artă decorativă şi 

Protecţia mediului-Origami de la Palatul Copiilor Rm. Vâlcea, în care 

preşcolarii şi elevii cu CES au învăţat tehnici origami pentru obţinerea 

de obiecte decorative şi pictură pe hârtie.  

2. „Bucuria sărbătorilor de iarnă!” – elevii și profesorii voluntari au 

oferit daruri copiilor cu CES din cadrul C.S.E.I. Băbeni implicaţi în 

proiectul educaţional, activitate desfășurată în luna decembrie 2019- și 

coordonată de profesorii şi elevii voluntari ai L.T. Forestier, Rm. 

Vâlcea. 

Proiectul mai avea în program încă două activități care, din cauza 

pandemiei nu s-au mai putut desfășura, și anume: „Cadouri de la Iepuraş!” 

și „Ziua copilului trebuie sărbătorită!”. 

                                                                                                                  Imagine din timpul activităților 

Concluziile proiectului educațional 

Eleviivoluntari au fost foarte impresionați de efortul copiilor cu CES de a învăța, de a se implica pentru a 

putea realiza un obiect. 

Voluntarii au înțeles că elevii cu cerințe educaționale speciale pot face lucruri uimitoare, pot lega prietenii, 

doresc să comunice cu alți copii, știu să se bucure de joc, că sunt la fel ca oricare alt copil, dar ei au nevoie de 

mult mai multă răbdare pe care să le-o acorde cei din jur. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

DE VOLUNTARIAT 

„ÎMPREUNĂ PENTRU UN ZÂMBET!” 
 

                                                                   Prof.înv.primar Elena Loredana Dura 

                                                                  ȘCOALA GIMNAZIALĂ BERCHIȘEȘTI, jud. Suceava 

 

 

AN ȘCOLAR 2020 – 2021  

 

1. TITLUL PROIECTULUI: „Împreună pentru un zâmbet!” 

 

2. TIPUL DE EDUCAȚIE ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: 

 Educație de dezvoltare comunitară 

 

3. TIPUL DE PROIECT: proiect de voluntariat 

 

4. COORDONATOR: director, prof. Elena Loredana Dura 

 

5. ECHIPA DE PROIECT:  

→ Prof. Corniciuc Otilia    

→ Prof. Nistor Bogdan                                  

→ Prof. Cojocariu Gabriela 

→ Prof. Jitaru Ionela 

→ Prof Tanu Florentina 

→ Prof. Nuțu Daniela 

→ Prof. Nuțu Marcel 

→ Prof. Bîrgovan Genoveva 

→ Prof. Popovici Anamaria 

→ Prof. Coca Ionuț 

→ Prof. Tîrnovan Oana 

→ Prof. Pădure Senorica 

→ Prof. Horga Bulgariu Gina 

→ Prof. Horga Elena 

→ Prof. Simiganoschi Loredana 

→ Prof. Șutu Maria 

→ Bibliotecar Lupăescu Lăcrămioara 

 

6. PARTENERI: 

→ Asociația Umanitară „Freamăt de speranță” Câmpulung Moldovenesc 

→ Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești 

 

7. ARGUMENT 

 Elevii, de la cele mai fragede vârste, pot fi educați în sensul cooperării, înțelegerii și 

acceptării persoanelor cu cerințe speciale. Astfel, își vor dezvolta sensibilitatea, spiritul de întrajutorare, 

altruismul, ăși vor modela cde timpuriu sufletul. 

 În cadrul activităților școlare, csdrul didactic transmite o gamă vastă de informații/noțiuni 

care au caracter moral – religios și care vizează formarea unor conduite moral – religioase , a unor 

comportamente care să fie în conformitate cu cerințele societății. 

 Formarea unor reprezentări morale, însușirea unor noțiuni și norme morale nu sunt 

suficiente pentru a forma la elev un comportament moral. Acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive 

interioare ale conduitei lor. Noțiunile moral – religioase, cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, 

responsabilitatea, credința nu pot fi înțelese decât treptat, concomitent cu dezvoltarea experienței lor sociale și 

a dezvoltării intelectuale. 
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 Astfel, a apărut dorința noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul în situația de a face 

un gest nobil, o faptă morală pentru a-și îmbogăți experiența socială. 

 Voluntariatul reprezintă una dintre componentele esențiale ale cetățeniei active și 

democrației, care concretizează valori precum solidaritatea și nediscriminarea care contribuie la dezvoltarea 

armonioasă a societății. Activitățile de voluntariat constituie o experiență bogată de învățare, facilitează 

dezvoltarea capacităților și competențelor sociale. Acestea sunt benefice pentru voluntar ca individ, pentru 

comunități și societate în întregul ei și reprezintă un mod de a aborda nevoile și provocările umane și sociale. 

8. SCOPUL PROIECTULUI: 

 Formarea/dezvoltarea la elevi a unor deprinderi și comportamente moral – religioase prin 

organizarea unor activități extracurriculare de voluntariat. 

9. OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

      O1.Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate; 

      O2.Familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat; 

      O3.Dezvoltarea la elevi a abilităților sociale , de comunicare interpersonală; 

      O4.Formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă ; 

      O5.Stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor; 

      O6.Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv. 

10. GRUP ȚINTĂ: 

→ Copii cu dizabilități din cadrul Asociaței „Freamăt de speranță” Câmpulung Moldovenesc 

11. BENEFICIARI: 

→ Elevii claselor CP – VIII de la Școala Gimnazială Berchișești 

→ Părinți 

→ Cadre didactice 

→ Comunitatea  

12. RESURSE : 

   a) materiale: 

→ Obiecte donate de elevi și parteneri 

→ Creații ale cercului „Micii meșteșugari” de la Școala Gimnazială Berchișești 

→ Cărți distribuite de  Asociația „Freamăt de speranță” 

   b) financiare: 

→ Donații ale cadrelor didactice, elevilor, părinților, partenerilor 

    c) de timp: 

→ An școlar 2020 – 2021, conform graficului activităților 

13. MODALITĂȚI DE DISEMINARE ȘI EVALUARE: 

→ Postări pe facebook-ul școlii și al partenerilor 

→ Postări pe blog-ul școlii 

→ Articole în revista școlii 

→ Raportul proiectului 

14. REZULTATE AȘTEPTATE: 

→ la nivelul comunității – locuitori mai bine informați în legătura cu instituțiile și programele 

guvernamentale care sunt în serviciul grupurilor dezavantajate – persoane cu dizabilități; 

→  la nivelul elevilor – elevi capabili de a lucra în echipa, cu spirit civic, având capacități sporite de 

comunicare; 

→  La nivelul grupului țintă – dezvoltarea relațiilor de prietenie, socializare, integrare optima în 

societate, copii cu dizabilități capabili de activități ample în scopul recuperării minime. 

15. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 

➢ Posibilitatea continuării proiectului prin propunerea altor activități în anul școlar 2021 – 2022; 

➢ Experiențele dobândite vor fi valorificate în viața de zi cu zi , dar și în contextul altor proiecte inițiate. 
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16. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

I. Activitatea 1 

Titlul activității: „Să ne cunoaștem partenerii!” 

Perioada: noiembrie 2020 

Participanți: elevii claselor CP – VIII de la Școala Gimnazială Berchișești 

Modalitatea de desfășurare a activității: on-line, pe grupurile claselor sau întâlniri pe Meet 

Resurse materiale: dispozitive electronice cu conexiune la internet, prezentarea asociației  

                               partenere 

Resurse financiare: nu este cazul 

Descrierea activității: 

 Cadrele didactice din echipa de proiect vor transmite elevilor prezentarea Asociației Umanitare 

„Freamăt de speranță și se vor purta discuții despre copiii cu dizabilități. Se identifică modalități de susținere 

a acestor copii din punct de vedere moral și material. Propunerile vor fi colectate de la fiecare clasă și se va 

elabora programul de activități. 

Modalități de monitorizare și evaluare: 

• Propunerile elevilor și ale cadrelor didactice 

• Programul de activități  

 

II. Activitatea 2 

Titlul activității: „O carte – o șansă pentru recuperare!” 

Perioada: noiembrie 2020 

Participanți:  

• elevii claselor CP – VIII ai Școlii Gimnaziale Berchișești 

• Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești 

Modalitatea de desfășurare: achiziționarea cărților primite de la Asociația Umanitară „Freamăt  

                                              de speranță” de către fiecare clasă 

Resurse materiale: cărțile puse la dispoziție de asociația umanitară 

Resurse financiare: 

• Donații ale elevilor, părinților, cadrelor didactice 

• Donații ale partenerilor din cadrul proiectului 

Descrierea activității: 

 Prima modalitate de susținere a copiilor cu dizabilități ai asociației umanitare identificată de elevii 

școlii este cea de achiziționare a cărților tânărului scriitor Sebastian Crăciun (copil cu dizabilități din cadrul 

asociației) în scopul strângerii unei sume de bani care să sprijine programul de recuperare a acestor copii. 

Cărțile vor fi trimise prin poștă de către asociație și vor fi distribuite pe clase. Fiecare clasă va include aceste 

cărți în biblioteca clasei respective. Suma de bani va fi predată pe bază de proces – verbal președintelui 

Asociației Umanitare „Freamăt de speranță”. 

Modalități de monitorizare și evaluare: 

• Avizul de primire a coletului cu cărți 

• Fotografii 

• Proces – verbal al activității 

• Proces – verbal de donare a sumei strânse ca urmare a achiziționării cărților 

 

III. Activitatea 3 

Titlul activității: „Și tu poți fi Moș Crăciun!” 

Perioada: 1 – 20 decembrie 2020  

Participanți: 

• Elevii claselor CP – VIII ai Școlii Gimnaziale Berchișești 

• Cadre didactice 

• Membrii Asociației Umanitare „Freamăt de speranță” 

• Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești 

Resurse materiale: cutii, dulciuri, jucării, hăinuțe 

Resurse financiare: donații ale elevilor, părinților, cadrelor didactice, parteneri 

Descrierea activității: 
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 Asociația Umanitară „Freamăt de speranță” va pune la dispoziție poveștile copiilor cu dizabilități aflați 

în programul de recuperare, însoțite de prezentarea fiecărui copil și datele de identificare. Fiecare clasă (sau 

prin colaborarea a 2-3 clase) își va alege un copil penru care va pregăti un colet – cadou de Crăciun. Obiectele 

pentru cadou vor fi donate de elevi, părinți, cadre didactice, parteneri sau vor fi procurate prin identificarea 

unor sponsori (persoane fizice sau juridice). Coletele vor fi trimise până pe data de 20 decembrie către 

beneficiari, copiii cu dizabilități din cadrul asociației umanitare. 

Modalități de monitorizare și evaluare: 

• Fișele de prezentare ale copiilor cu dizabilități din c adrul asociației; 

• Fotografii 

• Contracte de sponsorizare 

• Procese – verbale de donație 

• Coletele cu cadouri pentru copii 

• Avizul de trimitere de la poștă 

 

IV. Activitatea 4 

Titlul activității: „Licitează speranța copiilor cu dizabilități” 

Perioada: permanent, pe parcursul desfășurării proiectului 

Participanți: 

• Elevii claselor CP – VIII ai Școlii Gimnaziale Berchișești 

• Părinți 

• Cadre didactice, personalul școlii 

• Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești 

Modalitatea de desfășurare: on-line, pe pagina de facebook a asociației umanitare  

                                              https://www.facebook.com/groups/483060525225729/ 

Resurse materiale: obiecte puse la dispoziție de participanți pentru licitație 

Resurse financiare: donații ale participanților pentru achiziționarea unor obiecte licitate pe 

                                pagina de facebook a asociației 

Descrierea activității: 

 Echipa de proiect, împreună cu elevii și partenerii,  identifică modalitatea de realizare a activității. 

Sunt propuse următoarele acțiuni: 

→ Donarea de către cercul „Micii meșteșugari” al școlii de obiecte realizate de către elevi (decorațiuni 

de Crăciun, obiecte ornamentale, mărțișoare etc.) pentru a fi licitate; 

→ Donarea unor cărți din biblioteca clasei pentru licitație; 

→ Donarea unor obiecte bisericești pentru licitație; 

→ Achiziționarea unor obiecte licitate pe pagina de facebook a asociației, „Licitează speranța copiilor cu 

dizabilități” 

 Activitatea se desfășoară pe tot parcursul implementării proiectului. 

Modalități de monitorizare și evaluare: 

•  Postări pe pagina de facebook „Licitează speranța copiilor cu dizabilități” 

• Fotografii 

• Facturi privind achizițiile făcute 

• Articol în revista școlii 

 

V. Activitatea 5 

Titlul activității: „Punct și de la capăt!” 

Perioada: iunie 2021 

Participanți: 

• Elevii Școlii Gimnaziale Berchișești, părinți 

• Cadre didactice 

• Membrii Asociației Umanitare „Freamăt de speranță” 

• Biserica „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” Berchișești 

Modalitatea de desfășurare: în funcție de context (on-line sau față în față) 

Resurse materiale: produse din cadrul proiectului, prezentare ppt, laptop, videoproiector 

Resurse financiare: nu este cazul 

Descrierea activității: 
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 Activitatea presupune formularea concluziilor la final de proiect. Se analizează activitățile desfășurate 

și impactul acestora asupra tuturor celor implicați. Se identifică disfuncționalitățile (dacă este cazul) și se poate 

propune continuarea proiectului de voluntariat și în anul școlar viitor. 

 Elevii Școlii Gimnaziale Berchișești își exprimă părerea despre importanța participării la proiecte de 

voluntariat , gândurile lor pentru copiii cu dizabilități și sentimentele care i-au încercat pe parcursul 

activităților.  

Modalități de monitorizare și evaluare: 

• Raportul proiectului 

• Fotografii 

• Articol în revista școlii 
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Proiect educativ „Inimi pentru inimi...” 
 

Prof. Olariu Mihaela Cătălina 

 Școala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Dorohoi, jud. Botoșani 

 

„E cert, orişice am gândi şi cu  oricâtă amărăciune despre 

cer şi pământ, despre condiţia umană, despre clipă şi fatum, 

                                                                                                         inima cu bătăile ei, aplaudă, existenţa.”  (L. 

Blaga) 

1. Tipul proiectului: local 

2. Domeniul: educația socială 

3. Perioada: Săptămâna ȘCOALA ALTFEL, 6- 8 martie 2017 

4. Instituția coordonatoare: Școala Gimnazială ,,A.I. Cuza” Dorohoi 

5. Parteneri/Colaboratori: DGASP Botoșani, Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi 

6. Echipa de implementare a proiectului - Coordonatori: 

• prof.  P.Liliana 

• prof. I. Corina 

• prof. B. Emanuela 

• O. Mihaela Cătălina – coordonator  SNAC 

• L. Lidia 

Colaboratori: 

• prof. B. Claudia 

• prof. C. Gabriela 

7. Beneficiarii direcți și indirecți ai proiectului: 

➢ elevii din clasele a V-a A și a V-a B de la Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” Dorohoi; 

➢ cadrele didactice, părinții, instituţiile implicate în proiect. 

➢ persoane de vârsta a treia de la Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi 

8. Scopul proiectului: Sprijin umanitar şi spiritual al unei categorii defavorizate, persoanele de vârsta a 

treia şi formarea spiritului civic şi a abilităţii de voluntariat a elevilor din invăţământul gimnazial. 

9. Obiective specifice ale proiectului: 

- realizarea unor felicitări și a unor obiecte ornamentale, cu tematică Ziua de 8 Martie, utilizând 

diferite tehnici de lucru  

- organizarea şi desfăşurarea unui program artistic incluzând poezii şi cântece specifice primăverii 

şi Zilei de 8 Martie 

- achiziţionarea unor produse (fructe și dulciuri)  de către Comitetele de părinţii al claselor şi 

donarea lor căminului de batrâni. 

10.  Argument 

Ziua de 8 Marie ese  un prilej de bucurie pentru orice familie în care există copii. Împărtăşim bucuria 

de a darui un mărtișor, o floare, o feliciare  împreună cu cei apropiaţi nouă, cu familia, cu prieteni. Ne oferim 

bucurie unii altora, momente împreună, zâmbete şi vorbă caldă. În aceste zile nicio doamnă sau domnișoară 

nu este uitată. Mama sau fiica, sora, verișoara, prieena toate primesc mici atenții din parea noastră. De mici 

învățăm că trebuie să oferim din suflet lumină fară a cere nimic în schimb. De aceea în această perioadă de 

început de primăvară, când înreaga natură începe să se rezească la viață, nimeni  nu trebuie să se simtă trist 

sau singur, chiar și acele persoane care datorită unei soarte mai puțin favorabile au rămas singure în această 

lume.  

Relitatea socială în care trăim prezintă o paletă întreagă de situaţii în care oameni, independent de 

voinţa lor, au ajuns singuri, neputincioşi şi aparent uitaţi de societate. Din această categorie fac parte persoanele 

de vârsta a treia care şi-au găsit alinarea sufletească în centrele de îngrijire şi asistenţă destinată lor. Ajunşi 
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acolo din diverse motive ei nu au uitat să zâmbească să trăiască, deşi de multe ori din amintiri şi să spere că 

cei dragi lor îi vor vizita. În zilele cu semnificație aparte cum ar fi și ziua de 8 Martie, aceşti oameni suferă cel 

mai mult deoarece în sufletul lor apasă sentimentul solitudinii şi al abandonului- poate cel mai dureros dintre 

toate celelalte.  

Persoanelor de vârsta a treia merită să li se umple sufletele de bucuria adusă de această minunată zi, 

să fie înconjuraţi cu dragoste, să li se arate că avem nevoie de înţelepciunea lor şi că nu au fost uitaţi şi/sau 

abandonaţi. 

11. Resurse (procedurale, materiale, umane, financiare, temporale) 

- resurse procedurale: argumentaţia, activităţi practice, proiectul, portofoliul; 

- resurse materiale: felicitări confecționate de elevi, mărțișoare, mijloace de deplasare; 

- resurse umane : elevii şcolii, coordonatorii de proiect şi profesorii colaboratori din şcoală, 

reprezentanţi ai DGASP Botoșani, Centrul de Îngrijire și Asistență Dorohoi. 

- resurse financiare:  contribuţii benevole ; 

- resurse temporale:  6-8 martie 2017 

12. Activități desfășurate: 

 

Calendarul activităţilor 

Nr. 

crt. 

Denumirea activităţii Conţinutul activităţii Cadru didactic coordonator 

1. „Lucrăm din inimă  pentru 

inimă” 

-realizarea unor felicitări și obiecte 

ornamentale  utilizând diferite 

tehnici de lucru 

Prof. O. Cătălina 

Prof. B. Claudia 

Prof. I. Corina 

 

3.  „Spectacolul primăverii” -organizarea unui program artistic cu 

tematică specifică anotimpului 

primăvara şi Zilei de 8 Marie 

Prof. P. Liliana 

Prof. I. Corina 

Prof. B. Emanuela 

4. „Dăruim din inimă” -donarea de produse alimentare 

Centrului de Îngrijire și Asistență 

Dorohoi 

Prof. O. Catalina 

Prof. B. Claudia 

Prof. P. Liliana 

Prof.C. Gabriela 

Prof. I. Corina 

Prof. B. Emanuela 

L. Lidia 

 

Desfăşurarea activităţilor 

1. Lucrăm din inimă pentru inimă 

Perioada: 6-7 aprilie 

Locul de desfăşurare: Şcoala Gimnazială Al.I.Cuza Dorohoi 

Elevii claselor gimnaziale  vor confecţiona/realiza diferite produse/felicitări cu tematică specifică zilei 

de 8 Marie, utilizând diferite tehnici învăţate (pictură, desen cu creioane colorate, colaje cu diferite elemente 

sintetice, naturale sau reciclabile etc). 

Scopul acestei activităţi este dăruirea acestora persoanelor de vârsa a III-a. 

            2.Spectacolul primăverii 

           Perioada: 8 martie 2017 

           Locul de desfăşurare: Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi 

În cadrul Centrului elevii claselor de-a V-a  de la Şcoala Gimnazială „Al.I.Cuza” vor  desfăşura un 

program artistic de cântece şi poezii închinate primăverii şi zilei de 8 Martie. 

Scopul acestei activităţi este de a aduce bucurie în sufletele persoanelor de vârsta a treia prin cântec şi 

poezie. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1674 
 

3. „Dăruim din suflet” 

Perioada: 8 martie 2017 

Locul de desfăşurare: Centrul de Ingrijire si Asistenta Dorohoi 

În cadrul acestei activităţi se vor dona produse în special fructe și dulciuri. 

Scopul activităţii este formarea abilităţii de voluntariat a elevilor. 

13. Prezentarea modalităţii de monitorizare și de evaluare a rezultatelor proiectului: 

➢ întocmirea unor albume cu fotografii din activitățile desfășurate; 

➢ aplicarea de chestionare, teste, în vederea evaluării proiectului. 

14. Descrierea rezultatelor asteptate ca urmare a implementării proiectului: 

➢ producerea de îmbunătăţiri în comportamentul elevilor, aceştia devenind mai politicoși, mai atenți, 

responsabili faţă de mediul înconjurător, mai sensibili față de persoanele de vârsta a treia; 

➢ diminuarea sentimentelor de negative de solitudine şi a convingerii de a fi abandonaţi.   

➢ dezvoltarea abilităţii de comunicare între persoane de vârste diferite în medii noi 

➢ admiterea ideei că peroanele de vârsta a treia sunt o realitate socială şi că trebuie să li se acorde o atenţie 

specială şi partea comunităţii 

➢ nouă viziune a cadrelor didactice în ceea ce priveşte lucrul în echipă şi implicarea cu responsabilitate în 

derularea unor proiecte. 

15. Activitati de promovare, mediatizare și de diseminare realizate în timpul implementarii 

proiectului și după încheierea acestuia: 

➢ promovarea proiectului se va realiza prin elaborarea şi distribuirea de pliante, fluturaşi, afişe; 

➢ mediatizarea se va face prin intermediul mass- media (presa locală); 

➢ întocmirea albumelor cu aspecte din proiect; 

➢ diseminarea proiectului se va realiza în cadrul ședințelor cu părinţii elevilor din școală, în cadrul 

comisiei metodice . 

16. Sustenabilitatea proiectului: 

➢ Continuitatea va fi asigurată prin modificarea și completarea grupului ţintă, prin atragerea de alţi 

parteneri, prin diversificarea activităţilor şi desfaşurarea lor şi în alte locaţii, prin valorificarea 

rezultatelor obţinute. 
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Proiect Educativ 
”PRIETENIA, CEL MAI FRUMOS DAR” 

 

CIOCAN RAMONA MARIANA 

LICEUL TEHNOLOGIC ”ALEXANDRU VLAHUȚĂ” ȘENDRICENI 

 

“Existăm temporar prin ceea ce luăm din jur, dar vom trăi veşnic prin ceea ce dăruim.” 

Douglas M. Lawson 

 

Încheiat  între,  Liceul ………reprezentat de director  .....şi D.G.A.S.P.C....., reprezentată prin director ......și, 

șef centru la Complexul de apartamente „CM”. 

 

BENEFICIARI: 

direcţi: elevii şi cadrele didatice din şcoală; 

indirecţi: familiile elevilor, cercul de prieteni, parteneri de proiect; 

GRUPUL  ŢINTĂ: elevii Liceului .....și copii de la Complexul de Apartamente ”CM ”; 

 

 

Partenerii se obligă să colaboreze pe toată durata proiectului, pentru ca acesta să se desfăşoare conform planului 

stabilit, prin ieșiri în natură sau în mediul online. 

Prezentul acord de parteneriat se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

 

Coordonator proiect: 

 

Prof. Ciocan Ramona Mariana 

 

Membri proiect: 

Argument : 

Acest proiect face parte din programul ”Strategia Națională de Acțiune Comunitară” și urmărește 

implicarea elevilor și a cadrelor didactice în exprimarea valorilor morale ce transcend timpul și spațiul, prin 

realizarea unor activități de relaționare pentru copiii de la Complexul de Apartamente „CM” și elevii Liceului 

......, față în față în spațiu deschis și în mediul online, având în vedere normele și regulile ce trebuie respectate 

în contextul actual al pandemiei. 

Activitățile școlare și extrașcolare se vor desfășura conform calendarului, prin întâlniri și 

colaborări față în față sau în mediul online, respectând regulile impuse de contextul actual al pandemiei. 

Recunoscând importanța dezvoltării empatiei și capacității de acceptare a tuturor categoriilor 

umane, participanții implicați în proiect convin să colaboreze în scop educativ prin activități școlare și 

extrașcolare. 

 

Scopul proiectului: 

Dezvoltarea empatiei și a capacității de acceptare a semenilor și de a-i sprijini, în vederea 

închegării unor frumoase prietenii. 

 

Obiective specifice : 

✓ Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii 

din alte grupuri; 

✓ Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de asumare a responsabilităților; 

- Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru aproape; 
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Rezultate aşteptate:  

- încurajarea colaborării şi implicării active a elevilor în parteneriat, astfel încât rezultatul 

colaborării să fie o experienţă pozitivă; 

- mobilizarea individuală a elevilor implicați și a copiilor din Complexul de Apartamente  pentru  

realizarea activităților din cadrul proiectului prin confecționarea unor ornamente și felicitări de Crăciun, 8 

Martie, cu ocazia sărbătorilor de Paști, a zilei de 1 Iunie, ce vor fi fotografiate, cu scopul de a face daruri 

reciproce unii altora, în mediul online (cadourile sub formă de ornamente, felicitări vor fi trimise sub formă de 

fotografii celor implicați în proiect utilizând poșta electronică și alte rețele de socializare); 

- dezvoltarea atitudinilor pozitive faţă de sentimentul de dăruire; 

- creșterea stimei de sine ; 

- întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare. 

Perioada de derulare a proiectului : an școlar 2020-2021 

Modalităţi de evaluare : 

- Realizarea unor expoziții cu materialele realizate ce vor fi expuse în mediul online; 

- Realizarea unor concursuri în mediul online. 

Calendarul activităților 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității/ 

activități 

Data / locul 

desfășurării 

Resurse Responsabili 

Umane materiale 

1. ”Să dăruim din frumusețile  

toamnei” 

- confecționarea unor colaje, 

tablori, fotografii, felicitări 

din materiale specifice 

toamnei; 

- realizarea unor coșuri, 

ornamente cu fructe și 

legume ce urmează a fi 

dăruite reciproc. 

22 nov. 2020 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

- fructe 

- legume 

- frunze 

- hârtie 

- creioane colorate 

- lipici 

 

 

Prof. Ciocan 

Ramona 

 

2.  ”Prietenii naturii” 

- confecționarea de 

hrănitoare pentru păsări 

2 Decembrie  

2020 

 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

- sticle de plastic 

- semințe de floarea 

soarelui 

- carton 

- sârmă 

Prof. Ciocan 

Ramona 

 

3. „În jurul bradului” 

- Semnificația Crăciunului- 

prezentare 

-confecționarea unor 

ornamente pentru brad 

-învățarea unui colind 

7 dec. 2020 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Hârtie colorată, lipici 

cu sclipici, cartoane 

colorate, brad, cd-uri 

cu colinde, prezentare 

– Semnificația 

Crăciunului 

Prof. Ciocan 

Ramona 

 

4. „Să ne dăruim!” 

- pregătirea cadourilor ce 

urmează a fi dăruite reciproc 

elevilor și copiilor de la 

Complexul de apartamente 

„Casa Mea” implicați în 

proiect. 

14 decembrie 

2020 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Felicitări , dulciuri, 

sucuri, fructe; 

prof. Ciocan 

Ramona 
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5. ”Iată vine Moș Crăciun!” 

- Vizită virtuală la Complexul 

de apartamente „Casa Mea”. 

 

20 decembrie 

2020 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

- online pentru a-

și împărtăși 

urările cu ocazia 

sărbătorilor de 

iarnă. 

 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Cadourile pregătite de 

elevi 

prof. Ciocan 

Ramona 

 

6.  Mărțișoare, mărțișoare...” 

-Legenda mărțișorului- audiere 

- confecționarea de mărțișoare 

și 

fotografierea/oferirea/expunere

a acestora 

- realizarea unei mini- expoziții 

de mărțișoare. 

1 martie 2021 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire în 

mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Hârtie colorată, lipici 

cu sclipici, cartoane 

colorate, ață albă și 

roșie, ace. 

prof. Ciocan 

Ramona 

 

7.  ” Copacul prieteniei” 

- Plantarea unor arbori în 

curtea liceului ca semn al 

prieteniei 

15 martie 2021 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire 

în mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Puieți, lopeți prof. Ciocan 

Ramona 

 

8. ” 1 Iunie- să fim veșnic 

copii!” 

- Pregătirea materialelor pentru 

relizarea activităților propuse 

1  iunie 2021 

Liceul .... 

Complexul de 

Apartemente 

”CM”, întâlnire 

în mediul online. 

20 elevi ai 

clasei a X a I 

Copii de la 

Complexul de 

Apartamente 

”CM” 

Jocuri specifice  prof. Ciocan 

Ramona 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Török Ileana, profesor pentru învățământ primar 

                                               Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa,, Huedin    

 

Asociaţia Creştina „Adapost” Huedin  

Reprezentant:       Reprezentant: 

Director adjunct Prof. Török Ileana   Oláh Lajos preşedinte 

 

 

ACORD DE PARTENERIAT 

 

Între:  

Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa,, Huedin, reprezentat de directorul adjunct prof. Török Ileana  

şi  

Asociaţia Creştină Adăpost  Huedin, reprezentat de dl. Oláh Lajos preşedinte. 

 

MOTIVAŢIA: 

• Asigurarea sprijinului educaţional pentru îmbunătăţirea progresului şcolar individual pentru 

copiii cu CES integraţi în învăţământul de masă.  

• Îmbunătăţirea cuprinderii în învăţământ a copiilor de vârstă şcolară proveniţi din familii 

dezavantajate. 

• Crearea unui mediu educaţional stimulativ pentru aceşti copii. 

• Sprijin financiar şi material copiilor proveniţi din familii dezavantajate. 

 

BENEFICIAR: 

• 17 elevi proveniţi din familii dezavantajate, din Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa,, Huedin 

• Părinţii elevilor care participă în proiect. 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

• Asigurarea unei mese de prânz pentru elevii înscriși în proiect, elevi proveniţi din familii 

dezavantajate, din învăţământul primar de la  Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa,, Huedin 

• Sprijinirea copiilor în pregătirea temelor pentru acasă. 

• Supravegherea zilnică a copiilor până la ora 17.  

• Organizarea unor activităţi educative, serbări cu acești copii . 

 

RESURSE UMANE 

• 17 elevi din ciclul primar de la Liceul Tehnologic ,,Vlădeasa,, Huedin 

• 2 învăţători  

 

OBLIGAŢIILE PĂRŢILOR 

LICEUL TEHNOLOGIC ,,VLĂDEASA,, HUEDIN 

• Numeşte copiii proveniţi din familii dezavantajate care vor participa la proiect 

• Asigură o legătură strânsă între copiii implicaţi în proiect, părinţii acestora şi persoanele 

implicate din partea fundaţiei  
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•  Învăţătorii elevilor colaborează zilnic direct cu persoanele implicate din partea fundaţiei, 

răspunzând la propunerile lor. 

 

ASOCIAŢIA CREŞTINĂ „ADĂPOST” HUEDIN 

• Asigură masa de prânz pentru elevii incluși în proiect. 

• Sprijină aceşti copii în pregătirea temelor pentru  acasă. 

• Supraveghează zilnic pe  aceşti copii până la ora 17. 

• Organizerază unele activităţi, serbări cu copiii. 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

Activităţile se desfăşoară zilnic, după orele de curs astfel: 

Între orele 13-14: 

            Copiii iau masa de prânz la sediul Asociației Creștine Adăpost 

Între orele 14-17: 

            Pregătirea temelor pentru acasă sub supravegherea persoanelor  implicate din partea fundaţiei. 

 

RESURSE FINANCIARE: 

 

• Asociaţia Creştina Adapost Huedin, reprezentat prin Olah Lajos, sprijină financiar masa elevilor 

sus numiţi şi cadrele care se ocupă de copii. 

• Asigură condiţii corespunzătoare de studiu şi igienă pentru programul stabilit mai sus. 

 

LOCAŢIA: 

• Sediul Asociaţiei Creştină “Adăpost” Huedin: Str. B.N. Antal, nr.7.  

 

DURATA: 

• Pe parcursul anului şcolar  

 

TEHNICI DE MONITORIZARE: 

• Înregistrări video,  

• Fotografii 

 

EVALUARE: 

Învăţătorii elevilor ţin legătura zilnic cu cadrele care se ocupă cu elevii. 

În funcţie de progresul şcolar al elevilor şi în funcţie de observaţiile învăţătorilor cadrele de la fundaţie 

acordă sprijin individual acestor elevi. 
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MAI FRUMOS - MAI CURAJOS -  MAI FERICIT 

PROIECT DE VOLUNTARIAT 

INIŢIAT DE COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU, RĂDĂUŢI ÎN COLABORARE CU 

ASOCIAŢIA I.S.E.A. 
 

VIȚEGA CRISTINA, PÎSLAR ANGELICA LUMINIȚA 

COLEGIUL ANDRONIC MOTRESCU,  RĂDĂUȚI 

 

Titlul proiectului: MAI FRUMOS – MAI CURAJOS - MAI FERICIT -  proiect de voluntariat 

Domeniul în care se încadrează proiectul: domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Număr participanţi: 25 elevi voluntari; 4 profesori 

Coordonatorii proiectului: 

Profesori: prof. Vițega Cristina, prof. Pîslar Angelica  

Manager Centrul social de zi Maria Ward: Butacu Monica 

Colaboratori:  prof. Schipor Nicoleta, prof. Donisan Anca  

Beneficiari  direcţi :   

Copiii  Centrului  social  de zi  Maria Ward ,  oamenii  străzii ,  Clubul alcoolicilor –  

Rădăuți  

Beneficiari  indirecţi:   

 Elevii  şi  profesorii  Colegiului  Andronic Motrescu ,  comunitatea locală;  

ACTIVITĂȚI PROPUSE  :  

- Sesiuni informaţional -educaţionale pentru cunoaşterea specificului  insti tuţiei  

partenere, a stabil ir i i  echipei de lucru şi  a  responsabil i tăţ i lor f iecărui membru din 

echipă de voluntari  (  ședinţă de strângere de informaţii; redactarea proiectului; distribuirea 

responsabilităţilor şi organizarea timpului de punerea în aplicare a proiectului; prezentarea membrilor 

echipei coordonatoare şi a echipei de elevi voluntari; prezentarea proiectului; vizită de cunoaştere a 

Centrului social ; sesiuni de informare asupra programului şi activităţilor ;distribuirea formularelor de 

evaluare a voluntarilor şi completarea lor; înmânarea dosarului voluntarului și prezentarea obligaţiilor 

contractuale din Contractul de  voluntariat); 

-  Campanii  de promovare a proiectului  cu scopul implicări i  membrilor couminități i 

locale în acțiunile de voluntariat  ale Centrului  de zi   Maria Ward (redactarea unor 

fluturaşi informativi ; discuţii libere cu colegii de clasă si școală pe tema voluntariatului ; diseminarea 

activității de voluntariat la orele de consiliere ; realizarea unui panou cu fotografii ce redau activităţile 

voluntarilor la Centrul social de zi) ;  

- Sesiuni de participare a voluntarilor la cursuri de formare; 

- A fi a dărui  -(confecționare de felicitări pentru membrii comunității; activitatea are în vedere  formarea 

simțului estetic, dezvoltarea creativității și formarea  caracterului - cultivarea recunoștinței) 
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- Cunoaștere și multiculturalitate – atelier cultural interetnic ( spectacol multicultural); atelier cultural 

interetnic; se urmărește  conștientizarea diferențelor  culturale și viețuirea în armonie, bucurie, 

completare; 

- Jocul ca formă de comunicare –jocuri  de rol  cu tematică socio -culturală pentru st imularea 

imaginație si  formarea unei conduite empatice ce favorizează to leranța și  

comunicarea asert ivă  ;  

-  Să învăţăm împreună  (participarea la activităţile zilnice din Centrul social; sprijin logistic și 

suport educațional pentru copiii  din Centru, în vederea diminuării  lacunelor în învățare sau obținerea 

performanțelor școlare)  ;  

- Stimularea copii lor de la Centrul  social  de zi  în vederea obţinerii  progresului  şcolar 

prin implicarea în proiecte educaţionale:  Creaţie şi artă, Internet mai sigur pentru copii! Învaţă 

să fii  fair-play! Dragoste pentru lectură! Tinere condeie  –  concurs de poezie şi  proză;  

- Solidaritate între generaţii –  spectacol,  activităţ i  în scop cari tabil ,  colectare ajutor 

financiar prin Formularul 230 (2%);  voluntarii de la Colegiul Andronic Motrescu şi beneficiari 

ai Centrului social de zi Maria Ward   vor merge la Azilul de Bătrâni Rădăuţi si Centrul Rezidențial 

pentru persoane vârstnice; pentru a socialize prin jocuri de societate sau seri de poveste cu persoanele 

vârstnice; 

- Organizarea unor festivităţ i  interne (zile de naştere ale co pi i lor,  Crăciun,  Sf.  

Nicolae, carnaval,  Paşte,  1 Iunie);   

- Organizarea de excursii  cu caracter cultual  şi  a socializări i  copii lor cu voluntari i ;  

-  Învață de la alț i i!  –  tabără de creație a voluntari lor:  Franța, Ital ia;  

-  Voluntariatul  e de povesti t  - informarea comunităţi i  prin mass -media despre 

activităţ i le desfăşurate în cadrul proiectului  de faţă;  

- Monitorizarea derulări i  proiectului;  

- Evaluarea finală.  

PARTENERI ÎN PROIECT: CASA DE CULTURĂ , RĂDĂUȚI, SĂPTĂMÂNALUL DE RĂDĂUŢI, 

TVRCROMTEL, CRAI NOU, ASOCIAȚIA GRAINES DE JOIE, FUNDAȚIA HELP FOR FAMILY, 

ORGANIZAȚIA KLB - AUGSBURG 

 PREZENTAREA PROIECTULUI 

DESCRIEREA  CONTEXTULUI   

Activităţi le de proiect  se structurează pe voluntariat ,  implicare, angajament şi  

responsabil i tate.  Voluntariatul este  o oportunitate prin care elevii implicați cunosc un nou mediu 

de viaţă, socializează cu tineri beneficiari aflaţi în situaţii de risc de eşec (abandon) şcolar şi/sau 

familial, participă activ în viața comunității locale. 

Şcoala devine astfel  mai flexibilă,  elevii  depăşesc graniţele fizice pentru a derula 

activităţ i  în folosul semenilor,  care, din diverse motive, sunt defavorizaţi  sau 

marginalizaţi   în societate.   

 Imaginea şcoli i ,  cu un învăţământ teoretic,  este îmbunătăţi tă de acțiuni 

concret  aplicative în care elevii  şi  beneficiari i  probează conduita moral et ică. 

Şcoala urmăreşte ca t ineri i  să devină oameni  responsabil i ,  cu valor i  solide, atenţi  la 

cei  din jurul  lor.  Abili tatea de a trăi  împreună cu ceilal ţ i  într -o comunitate unită şi  

solidară nu se moşteneşte,  ci  se formează prin implicare în acţiuni concrete.   

Asociaţia I .S.E.A.,  prin misiunea sa contribuie, într -un mod profesionist ,  umanist ,  

la îmbunătăţirea cali tăţ i i  vieţi i  comunităţi i  locale, oferind servicii  sociale de 
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cal i tate destinate copii lor aflaţi  în dificultate şi  famili i lor acestora, prin activităţ i  

socio-educative şi  prin intervenţi i  de suport  material  şi  afectiv.  

Proiectul  de faţă se pliază pe activităţ i le desfăşurate la Centrul  social  Maria Ward  

care sunt complementare demersurilor şi  eforturi lor propriei  famili i precum şi  

servicii lor oferi te de unităţi le de învăţământ şi  de alţ i  furnizori  de servicii ,  

corespunzătoare nevoi lor individuale ale copilului  în contextul  său socio -familial .  

Se urmărește îmbunătăţirea cali tăţ i i  vieţii  beneficiari lor,  crescând şansele pentru o 

viaţă adultă responsabilă şi  autonomă, luând în considerare cerinţele societăţi i ,  

prevenind abandonul şcolar şi /sau familial  şi insti tuţionalizarea copii lor.  

SCOPUL PROIECTULUI :  

Implicarea tinerilor în viaţa comunităţii locale prin acţiuni de voluntariat la Centrul social Maria 

Ward,  Rădăuţi  

OBIECTIVE : 

Formarea responsabilităţii şi a simţului de apartenenţă la comunitate 

Dezvoltarea colaborării cu instituții și asociații din țară și străinătate care pot îmbunătăți activitatea de 

voluntariat (Casa de cultură , Rădăuți, Săptămânalul de Rădăuţi, TVRCromtel, Crai Nou, 

Asociația graines de joie, Fundația help for family, Organizația KLB - Augsburg ) 

Implicarea comunităţii rădăuţene în procesul de integrare socială a membrilor cu risc social ridicat 

Cooperarea între elevii liceului şi beneficiarii centrului în formarea abilităţilor de  relaţionare pozitivă 

şi eficientă  

Socializarea cu cei 50 de copii în risc social din comunitatea locală și cu 17 oameni ai străzii 

Asigurarea unei intervenţii specializate pentru echipe de lucru – curs de formare a voluntarilor 

DESCRIEREA GRUPULUI ŢINTĂ:           

Observarea în timp a mai multor cazuri de minori aflaţi în situaţii socio-economice precare a 

dus la punerea bazelor unui spațiu, un ambient favorabil, unde fiecărui copil i se oferă suport educaţional 

şi asistenţă socială de specialitate în scopul prevenirii abandonului şcolar şi/sau familial. Noi numim 

acest loc Centrul social Maria Ward. Pericolul separării copilului de părinţi apare în condiţiile existenţei 

unora dintre următorii factori: părinţii au nivel de educaţie scăzut, sunt dezinteresaţi faţă de situaţia 

proprilor copii, au venituri scăzute, familiile sunt dezorganizate, monoparentale, există mulţi copii în 

familie, care nu dispun de condiţii de locuit corespunzătoare, există în rândul părinţilor / familiei 

comportamente deviante şi agresive. Separarea copilului de părinţi poate determina efecte cu 

repercusiuni personale şi sociale nedorite: rezultatele şcolare slabe, frecvenţa şcolară scăzută, abandonul 

şcolar, excluziunea socială, nesatisfacerea nevoilor primare ale copilului, delicvenţa juvenilă, 

înrăutăţirea stării de sănătate, tulburările de comportament. Prin serviciile oferite şi activităţile 

desfăşurate la Centrul social de zi Geppetto se încearcă tocmai evitarea unor asemenea efecte nefaste 

asupra copiilor, se pun bazele pentru ameliorarea calităţii vieţii acestora şi pentru o viaţă adultă 

responsabilă şi autonomă. Locaţia Centrului de zi este accesibilă membrilor comunităţii, este adaptată 

atât serviciilor de calitate furnizate căt şi particularităţilor beneficiarilor. Copiii se află în condiţii de 

siguranţă şi bunăstare, politica Centrului de zi promovând şi aplicând măsuri de protejare a copiilor 

împotriva oricărei forme de intimidare, discriminare, abuz, neglijare, exploatare. 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: 

             septembrie  2018 –   august 2019 

LOCUL DESFĂŞURĂRII: Centrul  Social Maria Ward 
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Proiect educațional 

Concurs  Praznicul Învierii 
prof.înv. primar NEGOI GICA 

Școala Gimnazială „Sfântul Andrei”, Brăila 

 

GRUPUL ŢINTĂ: Beneficiari direcţi - indirecţi: preşcolari, şcolari  din clasele pregătitoare, I-IV 

de la unităţile de învăţământ implicate în proiect. cadre didactice, familiile copiilor , comunitatea. 

CONŢINUTUL PROIECTULUI: 

1.  Popularizarea concursului:  

Se va înainta invitaţia de participare la concurs pe site-ul www.didactic.ro , pe site-ul școlii, pe 

pagina de socializare a școlii, a coordonatorilor de proiect. 

2.   Secţiuni:  

Concursul are următoarele secţiuni: 

A.  Secţiunea I : Colaj, Machete 

B.  Secţiunea II : Creaţii plastice 

Creaţiile (colajele si creatiile plastice) vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere pe suport 

A4. Redactat pe o etichetă, pe verso, se va specifica numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, 

numele cadrului didactic coordonator.  

3. Înscriere: 

Se pot înscrie la concurs elevi ai claselor pregatitoare şi claselor I-IV. Formularul de înscriere, 

pentru fiecare cadru didactic îndrumător, va fi completat şi trimis alături de lucrările elevilor si 

protocolul de colaborare, (semnat şi înregistrat la şcoala participantă) prin poştă, pe adresa: .......... 

Lucrările elevilor pot fi predate si  personal  cadrelor  didactice organizatoare.  

Data limită pentru trimiterea lucrărilor pentru concurs: .... 

4. Condiţii de participare: 

• Fiecare cadru didactic participant  poate depune maxim două  lucrări (una pentru fiecare secţiune sau 

două la o singura secţiune), realizate intr-o tehnica la alegere.   

• Fiecare lucrare va fi însoţită de o etichetă în  care vor fi consemnate cu majuscule, pe verso: sectiunea, 

titlul lucrării, numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala, numele şi prenumele cadrului didactic 

îndrumător, localitatea. 

• Lucrările vor avea dimensiunea A4.  

• Machetele se ambalează corespunzător si vor fi expediate prin  prin poştă.  

• Cadrul didactic va primi adeverinţă din care va reieşi participarea sa la  concurs . 

• In cazul in care lucrarile se trimit prin posta, plicul cu lucrări va conţine  şi un plic autoadresat, 

timbrat corespunzator pentru a trimite diplomele participanţilor. 

• Se va avea în vedere originalitatea  şi   respectarea tematicii de concurs. 

• Lucrările trimise în concurs nu se restituie autorilor. 

5. Calendarul activităţilor 

http://www.didactic.ro/
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 Proiectul presupune derularea următoarelor activităţi : 

• Lansarea concursului: (data) pe site-ul www. didactic.ro, în cadrul  cercurilor pedagogice, pe site-ul 

școlii, pe pagina de socializare a școlii, a coordonatorilor de proiect. 

• Înscrierea şi primirea lucrărilor: (data)  prin trimiterea formularului de înscriere şi a lucrărilor la 

adresele menţionate pentru fiecare categorie. 

• Jurizarea lucrărilor : (data) membrii juriului vor analiza lucrările clasificate pe categorii de vârstă şi 

secţiuni. Se vor juriza  lucrările pe baza fişei şi a criteriilor de evaluare. 

• Anunţarea premiilor : (data)  preşedintele juriului va anunţa premiile. 

• Acordarea diplomelor: (data) se vor distribui diplomele conform jurizării, prin poştă sau electronic. 

• Expunerea lucrărilor în perioada:(locul) 

6. Evaluarea lucrărilor: 

• Jurizarea va fi realizată de către cadre didactice de specialitate   la data ...... 

• Se vor acorda premiile I, II, III, premiu special, menţiuni pentru fiecare secţiune, pe nivel de vârstă  şi 

diplome de participare elevilor care nu au obţinut premii. Diplomele vor fi trimise nominal, fiecărui elev.   

• Cadrele didactice participante vor primi adeverinţe de îndrumători ai lucrărilor.  

• Nu se admit contestaţii. 

7. Feed-backul concursului: 

• Prin numărul de participanţi (elevi şi profesori coordonatori); 

• Impactul avut în rândul elevilor şi cadrelor didactice; 

• Calitatea lucrărilor participante la concurs;  

8. Rezultate aşteptate: 

• realizarea materialelor pentru toate secţiunile propuse în calendar; 

• participarea la concurs a unui număr cat mai mare de copii ; 

• contribuirea  la dezvoltarea spiritului de observaţie, la stimularea creativităţii, a perspicacităţii în 

gândire şi acţiune; 

9. Impactul aşteptat : 

• dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

• creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

• extinderea parteneriatelor privind educaţie artistico-plastica; 

10. Diseminare: 

• Mediatizarea pe site-ul şcolii şi Didactic.ro a rezultatelor ; 

• Menţinerea expoziţiei pe o perioadă de 4 săptămâni, pentru a putea fi vizitată de alte instituţii 

de învăţământ sau alte persoane; 

• Articole pe paginile socializare a concursurilor școlare din țară.  

11. Date de contact 

Coordonator: Negoi Gica   

 Director unitate: ..... 
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Anexa 1 

FIŞĂ DE INSCRIERE 

Concurs  de creaţie şi îndemânare 

„ Praznicul Invierii” 

● NUMELE SI PRENUMELE CADRULUI DIDACTIC: ____________________________ 

● PROFESIA: ____________________________________ 

● UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT: ________________________________________ 

● ADRESA DE CONTACT (telefon, e-mail): ___________________________________                                                         

Tabel cu participanţi 

 

Numele si prenumele elevului Clasa Sectiunea Titlul lucrarii 

 

1.    

2.    

 

*NOTA: Nu este obligatorie participarea la ambele secţiuni 

Anexa 2 

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR: 

În evaluarea lucrărilor se va ţine cont de următoarele criterii: 

Creativitate, ingeniozitate, originalitate; 

Concordanta cu tema concursului; 

Utilizarea limbajului plastic; 

                  Calitatea tehnicilor ; 

MEMBRII JURIULUI: ....... 

 

În urma jurizării se vor decerna următoarele PREMII: 

Premiul I  -pentru fiecare categorie de vârstă şi secţiune 

Premiul al II-lea -pentru fiecare categorie de vârstă şi secţiune 

Premiul al III-lea -pentru fiecare categorie de vârstă şi secţiune 

Menţiuni -pentru fiecare categorie de vârstă şi secţiune 

Premiul de Originalitate, pentru fiecare secţiune 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

 UN ZÂMBET PENTRU COPIII ABANDONAŢI ŞI BĂTRÂNII PĂRĂSIŢI 

 

                                                     Prof.Ciubotariu Dorina 

                                                                                             Liceul Tehnologic”N.Bălcescu”Flămânzi, Botoșani   

                                                                                                 

 

PROIECT ÎN SPRIJINUL UNEI EDUCAŢII MORAL-RELIGIOASE DURABILE 

 

Titlul proiectului ,, Un zâmbet pentru copiii abandonaţi şi bătrânii părăsiţi ”. 

Durata: 12 luni 

Argument: 

 Prin grija statului şi a Bisericii copiilor li se asigură un trai decent. Cele două instituţii, Biserica şi 

Şcoala au dat tuturor timpurilor, când au colaborat, oameni de caracter. Majoritatea copiilor trăiesc în familii, 

sub ocrotirea părinţilor lor. 

 Din păcate există şi copii ai căror părinţi au murit, sau pe care părinţii lor nu îi mai vor sau nu au o 

situaţie financiară bună pentru ai creşte. 

 Aceşti copii părăsiţi îşi găsesc adăpost în orfelinate, unde li se asigură un pat, mesele zilnice, jucării, 

cărţi, îngrijire medicală, dar şi posibilitatea de a merge la şcoală unde pot învăţa o meserie şi pot urma chiar 

studii superioare. 

 Şi, la fel, mare e răsplata celor care fac fapte de milostenie sufletească când aduc un strop de bucurie 

celor din azile şi orfelinate întrebându-i de sănătate, aducându-le veşti din lumea cea mare din afara  acestor 

instituţii şi să petreacă împreună câteva ceasuri. 

 Respectul faţă de sine şi faţă de aproapele, solidaritatea şi loialitatea faţă de cei aflaţi în suferinţă sunt 

virtuţi creştine pe care fiecare trebuie să le cultive încă de pe băncile şcolii, pentru a putea deveni mici 

samarineni milostivi, de a putea salva pe cei căzuţi între tâlhari prin faptele de milostenie. 

 În acest context un grup de cadre didactice şi elevi de la Liceul Tehnologic”N,Bălcescu”Flămânzi  a 

organizat şi va organiza activităţi educative şi acţiuni de caritate şi filantropice în proiectul ,, Un zâmbet pentru 

copiii abandonaţi şi bătrânii părăsiţi ”. 

 Plecând de la nevoile exprimate au fost stabilite obiectivele proiectului, obiective care vizează: 

Beneficiari: 

Copiii şi bătrânii aflaţi de la Căminul de bătrâni –Flămânzi. 

Prin programul elaborat urmărim prevenirea abandonării copiilor de către părinţi, cât şi a bătrânilor părăsiţi 

de către proprii copii. 

OBIECTIVE GENERALE 

1. Cunoaşterea şi iubirea lui Dumnezeu, ca fundament al mântuirii şi desăvârşirii omului; 

2. Formarea virtuţilor creştine şi consolidarea deprinderilor de comportament moral-religios. 

OBIECTIVE SPECIFICE 

1. Să evidenţieze care sunt datoriile unui creştin  faţă de semenii săi; 

2. Să conştientizeze necesitatea împlinirii datoriilor creştine în familie, biserică, şcoală, societate; 

3. Să participe la viaţa comunităţii, manifestând interes faţă de semenii lui. 

 

ORGANIZAREA PROIECTULUI 

 

Echipa de proiect: 

a) Resurse umane: 

Parteneri : 

- Liceul Tehnologic”N.Bălcescu”Flămânzi; 
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- Sponsori; 

- Părinţii elevilor; 

Colaboratori: 

- Preot, prof. Cârlan Valentin 

Participanţi: 

- elevii claselor a X-a F, a IX-a F, 

 b) Resurse materiale : 

- documente oficiale pentru cunoaşterea organismelor abilitate ; 

- aparat foto şi album foto ; 

- panou. 

 c) Resurse financiare:  

- sponsori ; 

- părinţii elevilor; 

- colaboratori. 

 

                           ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI 

1. Constituirea echipei de proiect – identificarea şi informarea partenerilor, colaboratorilor şi 

participanţilor la proiect. 

2. Lansarea proiectului la Căminul de bătrâni din localitatea Flămânzi,judeţul Botoșani. 

3. Acţiune filantropică cu ocazia Sfintelor Paşti. 

4. Program cultural-artistic prezentat de elevi în faţa bătrânilor şi copiilor cu ocazia Sfintelor Paşti. 

5. Program cultural-artistic cu ocazia ,, Zilei Internaţionale a Copilului ’’. 

6. Acţiune de caritate şi expoziţie de icoane cu ocazia ,, Zilei Internaţionale a Copilului ’’. 

7. Acţiune filantropică cu ocazia ,, Înălţării Domnului’’ şi ,, Zilei Eroilor ’’. 

8. Acţiune de caritate cu ocazia ,, Naşterii Domnului ’’( colinde de Crăciun ). 

9. Acţiune filantropică şi program cultural artistic cu ocazia ,, Zilei Internaţionale a Femeii ’’. 

 

Motivaţie: 

 Şcoala, ca instituţie chemată să dea omului o educaţie completă, nu se poate lipsi de Religie. Predarea 

Religiei în şcoală este de un real folos atât pentru Biserică cât şi pentru societate. Religia este absolut necesară 

în viaţa societăţii, pentru că unde este credinţă este şi conştiinţă şi unde este conştiinţă este cinste, respect, 

dragoste, smerenie, muncă, bunăstare etc. 

 Lipsa credinţei este urmată de toate relele, societatea de astăzi se confruntă cu multe greutăţi, iar 

oamenii din diferite domenii cercetează pentru a găsi cauzele şi cauzele sunt multe, dar cauza principală este 

lipsa de credinţă. Din lipsă de credinţă s-a ajuns astăzi ca tinerii să nu mai ştie de muncă, cinste, respect, omenie 

etc., ci de petreceri, desfrâu şi pentru patimi de tot felul.  

 Biserica îşi aduce contribuţia prin har, iar Şcoala, prin educaţie, la renaşterea spirituală. Educaţia 

spirituală merită a fi realizată devreme, în primii ani ai copilăriei, pentru a fructifica trăirea şi conştiinţa 

religioasă. 

 Educaţia religioasă stă la temelia educaţiei morale şi ea este importantă şi din punct de vedere social; 

ea înseamnă educaţia omului în comunitate prin comunitate şi pentru comunitate. Valorile educaţiei religioase 

sunt iubirea, încrederea şi libertatatea. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

ALEGEŢI O ALIMENTAŢIE SǍNǍTOASǍ 

 

Prof. CIOATǍ ANGELICA 

COLEGIUL “ANDRONIC MOTRESCU’ RǍDǍUŢI, JUD. SUCEAVA 

 

 

Argument 

 

Grija pentru alimentaţie, constituie o preocupare crescută pentru fiecare dintre noi. Pentru că 

obiceiurile alimentare se formează în copilărie, activiăţile zilei vor avea ca scop accentuarea importanţei 

nutriţiei corecte. Prin activităţi diverse, elevii vor fi contientizaţi asupra obiceiurilor alimentare sănătoase. 

 

Scopul proiectului: 

Adoptarea unui stil de viaţă sănătos în rândul copiilor şi al părinţilor bazat pe mişcare, pe 

consumul zilnic de fructe si legume, pe consumul de apă în detrimentul băuturilor dulci. 

 

Obiective fundamentale: 

- promovarea unor principii nutriţionale adecvate, 

- informarea asupra efectelor benefice ale alimentaţiei corespunzătoare. 

Obiective operaționale: 

- Să participe la activităţile desfăşurate de cadrele didactice şi să-şi dezvolte abilităţile şi deprinderile de lucru 

- să-şi îmbogăţească cunoştinţele cu privire la o alimentaţie sănătoasă. 

 

Resurse umane: elevii clasei IX G de la Colegiul “Andronic Motrescu” Rădăuţi , elevii de la Şcoala 

Specială “ Sf. Stelian” Rădăuţi, cadre didactice.  

Resurse materiale: prezentari Power Point, calculator, videoproiector. 

Resurse de timp: mai-iunie 2019 

Beneficiari: direcţi : elevii 

                      indirecţi: părinţi 

Evaluare:  

- un panou cu poze din activitățile noastre, 

- diplome pentru elevii participanți, 

- afișe cu reguli, sfaturi și imagini pentru promovarea unei vieți sănătoase. 

 

Mediatizare / Disemiare: 

  -  mediatizare pe reţelele de socializare 

-rezultatele proiectului și bunele practici vor fi diseminate în cadrul activităților SNAC 

 

Sustenabilitate:  

- posibilitatea de dezvoltare/continuare ulterioară a proiectului prin autofinanțare sau atragerea de noi 

parteneri 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1689 
 

Activităţile proiectului: 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA LOCUL DE 

DESFǍŞURARE 

MIJLOC DE 

REALIZARE 

RESPONSABILI PERIOADA 

1. Intâlnire 

informală 

la nivelul celor 

două unităţi 

partenere, 

lansarea 

proiectului 

 

 

 

Sala de clasă 

Cadrele didactice 

participante la 

proiect 

vor fi instruite 

privind 

derularea 

proiectului. Se 

vor 

repartiza 

responsabilităţile. 

Prof. Cioată 

Angelica 

Prof. Balţii 

Mariana 

 

mai 2019 

2.  Principii generale 

pentru o 

alimentaţie 

sănătoasă 

 

 

 

 

 

Şcoala Specială “ 

Sf. Stelian” 

Rădăuţi 

Prezentare Power 

Point 

Se vor derula în 

clasa activităţi 

care să 

sensibilizeze 

copiii, să 

conştientizeze 

efectele benefice 

ale 

legumelor şi 

fructelor 

pentru sănătatea 

proprie. 

Prof. Cioată 

Angelica 

Elev: Costin 

Georgeta 

7.06. 2019 

3.  Un stil de viaţă 

sănătos 

 

 

 

Şcoala Specială “ 

Sf. Stelian” 

Rădăuţi 

Prezentare Power 

Point 

Se vor derula 

activităţi care să 

sensibilizeze 

copii la 

rolul apei în 

păstrarea 

sănătăţii 

organismului 

Prof. Cioată 

Angelica 

Elev: Puiu Cristina 

7.06. 2019 

4.  Analiza 

senzorială a 

fructelor  

 

 

Şcoala Specială “ 

Sf. Stelian” 

Rădăuţi 

Prezentare Power 

Point 

Se va realiza 

analiza 

senzorială a 

cireşelor, 

implicând elevii 

de la  Şcoala 

Specială “ Sf. 

Stelian” Rădăuţi 

Prof. Cioată 

Angelica 

Elev: Mihalescu 

Alexandra 

7.06. 2019 

-  
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-  

 
 

-   
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Activitate extracurriculară 

„VIAȚA ARE PRIORITATE”    
 

      prof. înv.primar Croitoru Luminița 

Școala Gimnazială  Traian, Brăila 

 

a) Conditii generale: 

Concursul se adresează şcolarilor din ciclul primar şi preșcolar din judeţul Brăila. 

Fiecare şcoala/ grădiniță  poate participa cu întreaga clasă. 

Concursul se desfăşoară prin participare indirectă.  

Perioada de inscriere:  

 Fiecare şcoală va trimite pe adresa de e-mail................. fişa de înscriere, cu titlul mesajului     

“proiect circulație”. 

 

b) Locul şi data desfăşurării: 

Concursul va avea loc în data de..............., ora........................, la .............................  

Mod de desfăşurare: 

În fiecare an vor fi anunţate din timp activitățile propuse. 

 

             Activități: 

I.    Stop, asigură-te și traversează!-  exerciții de traversare a străzii  

II.  Siguranța pe bicicleta- reguli atunci când mergem cu bicicleta 

III. Vrei sa devii polițist? - joc de rol 

c) Evaluarea probelor: 

Comisia de organizare va elabora criteriile de evaluare pentru fiecare activitate şi le va afişa 

înainte de începerea evaluării, având în vedere următoarele elemente de cadru general specific fiecarei 

probe: 

▪ proba a)- criteriile din barem vor avea in vedere valorificarea continutului teoretic 

prin rezolvarea sarcinilor stabilite 

▪ proba b) – se va avea in vedere corectitudinea regulilor specifice mersului cu bicicleta 

▪ proba c) - se va avea in vedere abordarea temei, estetica, originalitatea si creativitatea 

situației, impactul la public. 

Toţi elevii şi cadrele didactice coordonatoare primesc diplomă de participare. 

 

d) Comisia de evaluare: prof. înv. primar Croitoru Luminița 

Director: 

Bibliografie : 

CODUL RUTIER cu principalele modificari aduse O.U.G. a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe 

drumurile publice, republicata, cu modificarile ulterioare (Iulie 2007). 

 

Antet școală....................................................... 

 

FIŞĂ DE ÎNSCRIERE PENTRU PROIECTUL ŞCOLAR JUDEŢEAN 

                   de Educaţie Rutieră “VIAȚA ARE PRIORITATE” 

Unitatea de învăţământ: ................................................................................................................... 

Localitatea: ....................................................................................................................................... 

Adresa şcolii: .................................................................................................................................... 

Numele cadrului didactic îndrumător: .............................................................................................. 
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Adresa de e-mail personală/telefon_ ................................................................................................. 

Tabel nominal cu elevii înscrişi: 

NR. 

CR

T. 

NUMELE SI PRENUMELE ELEVILOR CLAS

A 

NUMELE SI PRENUMELE  

CADRULUI DIDACTIC ÎNDRUMĂTOR 
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PROIECT EDUCATIV 

Responsabilizarea elevilor prin mentorat 

Prof. Ion Felicia 

Școala Gimnazială ,,Prof. Ion Vișoiu”, Chitila, Ilfov 

 

 

ARGUMENT 

   Învățarea  reprezintă orice schimbare produsă în comportament, care rezultă din experiența, din contactul cu 

mediul natural și social.  Pentru aceasta optimizare un rol important îl au profesorii, care trebuie adesea să 

caute strategii, metode, instrumente diverse pe care să le utilizeze în demersul didactic astfel încât să creeze 

un mediu armonios pentru a stârni curiozitatea și motivația elevilor pentru învățare.  Activitățile extrașcolare 

au un rol foarte important deoarece elevii sunt actori principali, ei pot dobândi/cultiva atitudini  participative, 

învățând unii de la alții, de obicei pornind de la premisa : învățăm de la cei mai buni ca noi/sau de la cei de 

langa noi dar și ceilalți au ce învăța de la noi. 

   O problemă întălnită în școli este atitudinea elevilor în colectiv: reacții nejustificate când un coleg dă 

răspunsuri greșite la anumite discipline, marginalizarea din grup a celor care au rezultate mai slabe la 

învățătura, lipsa răspunsurilor la ore de teama că e greșit cum rezolv sau gandesc eu etc. Pornind de la cele 

menționate dorim să diminuăm  acest fenomen care conduce la absenteism și demotivare privind învățarea prin 

introducerea unui program de mentorat  la nivelul elevilor. 

   Ce înseamnă acest lucru? Vom avea  grupe de copii foarte bine pregătiți pe anumite discipline ( matematică, 

românâ, istorie, etc) și grupe de copii ce vor constitui grupul țintă al proiectului, elevii cu deficiențe, lipsuri,etc.. 

Fiecarei grupe de copii foarte bine pregătiți li se va repartiza un grup de copii cu lipsuri sau nu se descurcă la 

disciplina pe care ei o stăpânesc foarte bine. Fiecare grupa va fi formată din  elevi din fiecare clasă V-VIII. 

Activitatea va avea duble beneficii: cei ce stăpânesc bine informațiile își vor consolida informațiile și activa 

memoria permanentă, iar cei slabi la învățătură vor reuși să recupereze ceea ce au pierdut sau nu au înțeles la 

oră. 

 Se va creia o grupă de profesori ce vor superviza activitatea elevilor pentru a nu fi inoculate greșeli în 

activitatea de învățare- consolidare, sa va creea baza materială de care au nevoie copii și atunci cand va fi cazul 

vor fi ajutați în pregatire și explicarea anumitor informații. 

   Învăţare bazată pe surse de informare- nivelul de cunoştinţe, noţiunile din discipline conexe, stilurile de 

învăţare: 

 - fişe sintetice cu noţiuni şi informaţii de specialitate bazale, ca punct de sprijin în înţelegerea noţiunilor mai 

complexe, corelate cu exemple din experienţa de viaţă a elevului;  

- fişe suport interdisciplinare care să permită valorificarea cunoştinţelor elevului din alte discipline ( 

descoperirea unei maniere originale de a aborda un subiect al disciplinei prin crearea de conexiuni posibile şi 

necesare în vederea înţelegerii noţiunilor deficitare);  

- suport de curs care să valorifice stilurile de învăţare ale elevilor ( hărţi, scheme, explicaţii audio,  etc.). 

SCOPUL  proiectului: 

Diminuarea fenomenului de absenteism și demotivare privind învățarea prin introducerea unui program 

de mentorat la nivelul elevilor. 

OBIECTIVE: 

 - Îmbunătățirea performanțelor școlare a elevilor care au nevoie de sprijin adecvat pentru dezvoltarea 

abilităților de scris, citit și calcule matematice; 

 - Valorificarea elevului ca resursă importantă în monitorizarea progresului ; 
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- Dezvoltarea unor metode interactive și inovatoare cu scopul facilitării tranziției de la școala la o viață socială 

activă a elevilor 

BENEFICIARI DIRECȚI: 

 - elevi ce vor să facă performanță pentru ca în urma tutoratului își pot consolida informațiile dobandite ( vor 

fi stabiliți în urma exprimării dorinței și a întrunirii condițiilor ) 

-  elevi ce au dificultăți de învățare( stabiliți în urma analizei situațiilor elevilor în risc de corigență, 

abansenteism școlar, proveniți din medii defavorizate etc) 

BENEFICIARII INDIRECȚI : 

- cadrele didactice 

- membrii comunității din Chitila 

ACTIVITĂȚI: 

Selecția cadrelor didactice ca facilitatori de mentori 

Acestea vor fi selectate în funcție de dorința de participare la un astfel de proiect, de experiența didactica 

și de implicarea în activitățile extrașcolare cu elevii, cursuri în domeniul mentoratului. 

Pregătirea elevilor pentru rolul de mentor 

   Se  va organiza pregătirea elevilor  prin profesorii abilitați în cadrul proiectului. În cadrul programului se va 

pune accent pe dezvoltarea responsabilității, a respectului față de sine și față de ceilalți,  a abilităților necesare 

pentru susținerea și îndrumarea colegilor pentru învățare și educație 

Activități de mentorat 

   Săptămânal se vor organiza activități de mentorat prin care elevii buni la învățătură îi vor ajuta pe elevii 

cu deficiențe sau lipsuri în învățare. Grupa de profesori va superviza activitatea elevilor pentru a nu fi 

inoculate greșeli în activitatea de învățare - consolidare. La sfârșitul fiecărei luni se va analiza progresul, 

stagnarea sau regresul elevilor beneficiari. 

Azi, 24.10.2019, la Sc.Gim."Prof.Ion Visoiu" a început proiectul MENTORAT PENTRU ELEVI. Elevii cu 

rezultate deosebite la învățătură îi sprijină pe colegii lor( elevii care întâmpină probleme la învățătură). 

Coordonati de cadre didactice devotate meseriei Stefania Duminica Leafa Mariana Ioana Dinca Rori 

Gheorghisor  Felicia Feliciana( Felicia Ion) Stancu Mihaela elevii pot demonstra că împreună vor reuși să 

evolueze !!! 
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DISEMINAREA REZULTATELOR 

Pe parcursul proiectului se vor organiza workshopul: 

Rolul mentoratului în responsabilizarea elevilor – realizări și perspective  

Facebook  

IMPACTUL PROIECTULUI 

   Prin activităţile desfășurate, dorim să dezvoltăm la elevi atitudini pozitive față de învățare, spiritul de 

întrajutorare şi solidaritate, să dezvoltam spiritul critic, capacitatea de a acționa şi rezolva problemele în mod 

responsabil. Schimbarea atitudinii față de învățare va conduce la o mai mare implicare a elevilor în propria lor 

formare, respectiv, vor da o atenție sporită învățării și participării active la orele de clasă, astfel se va reduce 

numărul elevilor corigenți și a celor care abandonează școala, vor crește performanțele școlare 

Pe termen lung vizăm dezvoltarea toleranței și a respectului față de sine și față de ceilalti., promovarea 

principiului echității. 

SUSTENABILITATE  

   Proiectul va continua și rezistă pentru că în urma proiectul grupul țintă va conștientiza problemele 

comunității și se vor implica mult mai mult, fară a urmări alte beneficii decât cel de ai vedea pe copii noștri ca 

au un viitor strălucit și indiferent de condițiile financiare, sociale, familiare trebuie să evoluăm și să îi ajutăm 

și pe cei cu dificultăți să evolueze și să îi ajutăm să își deschidă singuri ,,ușile” fără a aplela la alte resurse 

decat cele deținute și dobândite în școală, viața socială 

 

PARTENERI:  

- Școala Gimnazială ,, Prof. Ion Vișoiu,, 

- Ford Neste.  

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1696 
 

CONCURSUL  JUDEŢEAN UMANITAR 

Prof.  Maria Cecilia Iliescu – Școala Gimnazială  ,,Traian’’, Pitești 

Prof. Maria Elisabeta Negru – Școala Gimnazială  ,,Traian’’, Pitești 

Prof. Alina Popescu - Liceul Tehnologic Topoloveni

          

AVIZAT 

Inspector şcolar activităţi extraşcolare,                      

NR: ................/.................................. 

Școala Gimnazială Traian   

         Pitești , Argeş 

Director, 

 

ARGUMENT 

,, MAMA ESTE ÎNCEPUTUL TUTUROR ÎNCEPUTURILOR!’’ 

GRIGORE VIERU 

              Concursul judeţean „Mama, doar mama…” îşi doreşte a fi, în primul rând, un punct de sprijin în 

educarea elevilor, care vor fi capabili, în viitor, să  - și  exprime liber trăirile emoționale pentru cea mai 

importante persoană căreia îi datorăm total. Concursul urmăreşte atragerea elevilor din ciclul primar (clasele 

I- IV) în activități de educare a simțului estetic și este în același timp un bun prilej de provocare a factorilor 

responsabili de educație în încercarea de a găsi căi de coordonare a activității în plan educațional.  

        Concursului Judeţean „MAMA, DOAR MAMA…”,urmăreşte să pună în evidenţă copiii cărora le place să 

fie în centrul atenției, să se simtă importanți. Prin această acţiune  antreprenorială întreprinsă se încearcă 

responsabilizarea copiilor faţă de cei aflaţi în nevoi. Creativitatea, îndemânarea, priceperea şi bunătatea 

elevilor sunt instrumentele de care noi, cadrele didactice îndrumătoare, ne folosim în derularea activităţii. De 

aceea, introducerea copiilor în această lume minunată nu poate fi decât benefică.  

 

OBIECTIVUL GENERAL : 

  Obiectivul general al concursului constă în verificarea abilităților de lucru pentru realizarea unor produce 

finite .  

 

SCOPUL: 

 . Acest proiect îşi propune dezvoltarea aptitudinilor artistice ale preşcolarilor şi elevilor din ciclul primar şi 

strângerea de fonduri, partener în acest proiect fiind  o fundaţie care îșă dedică activitatea familiilor cu 

probleme materiale. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

❖ optimizarea unor elemente de comunicare cu partenerii incluşi în proiectul educaţional; 

❖ transformarea parteneriatului educaţional într-un principiu fundamental al oricărui demers reformator 

în educaţie; 

❖ descoperirea de către şcolari a diferitelor elemente din mediul înconjurător şi valorificarea acestora 

prin realizarea unor lucrări;  

❖ promovarea unor atitudini corespunzătoare în rândul şcolarilor faţă de persoanele aflate în nevoi; 

❖ stimularea expresivităţii şi creativităţii şcolare în realizarea de obiecte folosind diferite materiale din 

mediul înconjurător ( hârtie, plastic, fire textile etc.); 

❖ stimularea spiritului organizatoric şi al celui antreprenorial; 

❖ formarea caracterului de intrajutorare , interrelationare cu cei din jur aflati in dificultate. 
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CREAŢIILE ARTISTICE – mărțișoare și felicitări -  vor respecta următoarele cerinţe: 

• Tehnica de lucru este la alegerea fiecărui participant (colaj, tempera, acuarele, creioane colorate, 

carioca, materiale refolosibile); 

• Creaţiile artistice vor fi realizate în format de felicitare A5 și format la alegere pentru mărțișoare.; 

• Lucrările vor fi etichetate pe verso, în colțul din dreapta: titlul, numele şi prenumele şcolarului, 

clasa, numele şi prenumele cadrului didactic îndrumător, şcoala şi localitatea. 

• Fiecare cadru didactic poate participa cu maxim 4 elevi (  câte doi elevi pe secțiune: mărțișoare și 

felicitări); 

• Lucrările, fişa de înscriere și acordul de parteneriat se trimit pe dresa :  ȘCOALA GIMNAZIALĂ 

TRAIAN, STR. TRAIAN, NR.35, PITEȘTI –ARGEȘ cu mențiunea ,, Pentru concursul : MAMA, 

DOAR MAMA,, până la data de …………………….. 

• Lucrările trimise nu se restituie şi vor fi luate în considerare numai lucrările realizate de copii care să 

respecte tema concursului și să fie originale.  

SECŢIUNI: 

• Felicitări; 

• Mărțișoare. 

EVALUARE 

• Se vor acorda premiile I, II, III și  mențiune in procentajul de 25% din numărul total de participanți. 

• Portofoliul proiectului;  

• Toate cadrele didactice implicate în desfășurarea concursului vor primi adeverințe;  

 

INDICATORI  DE  PERFORMANŢĂ 

• Numărul participanţilor şi gradul de implicare efectivă; 

• Impactul acestuia asupra elevilor, cadrelor didactice, comunităţii; 

• Portofoliul concursului; 

• Expoziția cu vânzare .  

PROMOVARE ȘI DISEMINARE  

         Activităţile de promovare/ mediatizare şi diseminare pe care le propunem în timpul desfăşurării 

concursului şi după încheierea acestuia sunt: 

-articole în presa locală;  

-realizarea unui CD cu imagini din timpul concursului ; 

-mediatizarea  pe ww.didactic.ro; 

 

 

ORGANIZATORI: 

Școala Gimnazială Traian Pitești, Argeş 

PARTENERI:  

Inspectoratul Şcolar Judeţean Argeş 

Școala Gimnazială Liviu Rebreanu, Mioveni 

Liceul Tehnologic Topoloveni, Argeș 

Școala Gimnazială Mihai Eminescu Pitești, Argeș 

Școala Gimnazială Nicolae Iorga Pitești, Argeș 

Școala Gimnazială Tudor Vladimirescu Pitești, Argeș 

Școala Gimnazială C. Rădulescu- Codin, Priboieni 

RESURSELE PROIECTULUI 

• Resurse umane: Echipa proiectului formată din coordonatori de proiect din școlile partenere, elevii, 

cadrele didactice coordonatoare, părinții. 
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• Resurse materiale: fonduri propria alocate organizării evenimentului și expoziției cu vânzare. 

Grupuri ţintă: cadre didactice din învăţământul primar, elevi ai 

claselor I-IV; membri ai comunităţii locale implicaţi în activităţile organizate prin proiect 

Resurse temporale - Durata proiectului: februarie-martie  

Activităţile proiectului: 

•  Mediatizarea concursului: 15 februarie-21 februarie  

•  Înscrierea şcolilor participante şi încheierea parteneriatelor: 15 februarie-25 februarie  pe baza fişei 

de înscriere (anexa 1) şi a acordului de parteneriat (anexa 2) 

• Acordul de parteneriat se va completa şi ştampila în două exemplare, ce vor fi trimise aplicantului  

• Expoziţia cu creațiile artisitce – 29 februarie- 1martie  

 

PERSOANĂ DE CONTACT:  

Prof. Maria Cecilia ILIESCU   

Prof.  Maria Elisabeta NEGRU 

Prof. Alina POPESCU  

 

TIPUL PROIECTULUI 

➢ PROIECT -CONCURS JUDEŢEAN 

  REGULAMENTUL CONCURSULUI JUDEŢEAN  

  „MAMA, DOAR MAMA…”,  

Vor participa toţi elevii claselor I- IV, preocupaţi de EVIDENȚIEREA ABILITĂȚILOR CREATIVE ȘI 

DEZVOLTAREA SPIRITULUI ANTREPRENORIAL. 

               Prezenta metodologie reglementează organizarea şi desfăşurarea Concursului Judeţean „MAMA, 

DOAR MAMA…”, concurs adresat elevilor şi cadrelor didactice din învăţământul primar (I-IV).  

Art. 1 Concursul  ,, MAMA, DOAR MAMA… “ se adresează elevilor de ciclu primar, propunându-şi să 

descopere şi să stimuleze şcolarii cu aptitudini, înclinaţii, interes pentru domeniul artelor plastice.  

Art. 2 Concursul se desfăşoară la nivel judeţean şi constă într-o probă practică.  

Art. 3 La concurs pot participa elevi ai claselor I-IV - participare directă. 

Art. 4 Înscrierea concurenţilor se face la adresele  de email dedicată concursului. 

Art. 5 Concursul se desfăşoară conform programelor şcolare în vigoare.  

Art. 6 Lucrările se păstrează un an în arhiva şcolii organizatoare. 

Art. 7 Toate materialele necesare desfăşurării concursului se asigură de către participanți și  şcoala 

organizatoare.  

Art. 8 Timpul de lucru este de două ore.  

Art. 9 În alegerea temelorde concurs, se vor avea în vedere următoarele cerinţe:  

• să fie în conformitate cu programa şcolară;  

• să permită valorificarea abilităților de lucru. 

Art. 10 În ziua concursului, comisia de concurs se întruneşte înainte de ora de începere a probei practice.  

Art. 11 Profesorii supraveghetori instruiesc elevii privind regulile de participare la concurs.  

Art. 12 Profesorii supraveghetori marchează pe tablă timpul acordat probei şi parcurgerea lui. Profesorii 

supraveghetori primesc lucrările  de la elevi şi semnează, în dreptul numelui, pe tabelul procesului-verbal de 

predare/primire.  

Art. 13 Comisia de concurs primeşte pachetele cu lucrări, le numerotează şi le repartizează pentru evaluare 

echipelor formate din câte doi profesori.  

Art. 14 Profesorii evaluatori trebuie să completeze borderourile alcătuite pe baza baremelor de notare stabilite 

de comisia de concurs.  

Art. 15 Punctajul final al lucrării se obţine prin media aritmetică, fără rotunjiri din punctajul acordat de către 

cei doi profesori evaluatori.  
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Art. 16 În situaţia în care între evaluările celor doi corectori diferenţa este mai mare de zece puncte, aceştia 

reevaluează lucrarea şi stabilesc punctajul final. Dacă cei doi evaluatori nu cad de acord asupra punctajului, 

preşedintele numeşte o nouă comisie. Punctajul stabilit de aceasta rămâne definitiv.  

Art. 17 Rezultatele probei practice sunt notate de la 10 la 100 de puncte, conform baremelor menţionate.  

Art. 18 Ierarhia se stabileşte în ordinea descrescătoare a punctajelor obţinute.  

Art. 19 Rezultatele sunt aduse la cunoştinţă candidaţilor la sediul şcolii organizatoare. 

Art. 20 Premierea lucrărilor se face în ordinea descrescătoare a punctajelor.  

Art. 21 Pe lângă premiile I, II, III, se vor acorda şi menţiuni.  

DIN ACTIVITATEA MICILOR MEȘTEȘUGARI 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

An şcolar 2020-2021 
 

„MIHAI EMINESCU MAI APROAPE DE NOI” 

 

Profesor înv. primar, LUPU MARIA 

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

 

 
COORDONATORI DE PROIECT:  

 Prof. Moroşanu Ovidiu  - Director al Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 Prof. Lupu Maria  - clasa a III-a A; 

 

PERIOADA    DERULĂRII  PROIECTULUI:  

11 – 15 ianuarie 2021 

 

ARGUMENT: 

În contextul unei societăţi care se schimbă, operând modificări de formă şi de fond la nivelul tuturor 

subsistemelor sale, învăţământul românesc trebuie să îşi asume o nouă perspectivă asupra funcţionării şi 

evoluţiei sale. Proiectul acesta îşi propune transformarea reală a elevilor în actori principali ai demersului 

educaţional, urmărindu-se atingerea unor obiective de natură formală,  informală, socio-comportamentală.   

Elevii, realizând creaţii literare şi artistico –plastice inspirate din creaţia lui Mihai Eminescu îşi vor 

completa orizontul despre opera lui.  

Dezvoltând elevilor abilităţi de comunicare, creativitate, gândire critică îi vom pregăti pentru a se integra 

activ într-o lume democratică, interdependentă şi a schimbărilor rapide. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI: 

 Proiectul urmăreşte  stimularea  creativităţii prin transpunerea în artă a operei eminesciene, dezvoltarea 

limbajului, dezvolatrea  potenţialului fiecărui elev participant cu scopul cultivării stimei de sine şi a simţului 

răspunderii. Adultul de mâine este rezultatul mediului din care provine şi al deprinderilor de viaţă pe care i le-

a impus societatea. 

 Principala misiune a proiectului este aceea de a nu-i îndoctrina pe elevi, ci de a-i pregăti pentru integrarea 

în comunitate, pentru acceptarea în spiritul interculturalităţii 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Cultivarea respectului faţă de realele valori ale literaturii naţionale, clasice sau contemporane, şi faţă de 

actul creaţiei. 

 

OBIECTIVE: 

 Cunoaşterea  operei poetului Mihai Eminescu; 

 Dezvoltarea  dragostei pentru literatura română clasică şi contemporană; 
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 Dezvoltarea  creativităţii şi a  imaginaţiei. 

 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, diversificarea 

acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor; 

 Realizarea de creaţii artisctico - plastice menite să faciliteze însuşirea creaţiei eminesciene; 

 Antrenarea calităţilor interpretativ-actoriceşti şi artistice,în general, în vederea prezentării unor 

spectacole - cântece, poezii, dramatizări. 

GRUPURI  ŢINTĂ: 

 Elevii claselor a III-a de la Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 

PARTICIPANŢI  LA  PROIECT: 

 Elevii claselor pregătitoare şi I, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 Învăţătoarele şi directorii şcolii; 

 Părinţii elevilor participanţi; 

 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

 Online 

 

RESURSE: 

 Umane - participanţii la proiect, părinţii; 

 Materiale – carton colorat, hârtie glasse, carioci, lipici ,  foi, markere,  videoproiector, laptop 

etc.  

 Financiare -  autofinanțare; 

 Temporale – 11-15 ianuarie 2021. 

 

METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

     expuneri, dezbateri, expoziţii , concursuri; 

     conversaţia, explicaţia, observarea, povestirea, exerciţiul; 

     lucrul în echipă; 

     schimb de idei, propuneri etc. 

 

FORME DE REALIZARE 

  activităti de învățare; 

  activități practice; 

  activități de recreere; 

  activități de consiliere. 

 

EVALUARE: 

 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 

 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa proiectului; 

 Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect - desene ilustrative, portofolii şi proiecte; fotografii şi 

imagini de la activităţi; 

 Postarea proiectului pe pagina Web a şcolii; 

 Înmânarea de diplome. 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

 implicarea a cât mai multor elevi în activitate; 

 dezvoltarea unor atitudini ecologice; 

 valorificarea potenţialului creativ şi artistic al copiilor. 

MONITORIZARE 
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Prin seriozitate, perseverenţă , implicare activă , control, îndrumare, creativitate în modul de abordare a 

conţinuturilor, vom urmări realizarea obiectivelor propuse cu accent pe conţinut şi pe calitatea muncii. 

 

Efecte asupra copiilor 

Valorificarea lucrărilor premiate într-o expoziţie itinerantă; 

Schimbarea mentalităţii privind importanţa lecturării.  

 

Efecte asupra  institutiei  

 promovarea imaginii  unităţii de învăţământ prin calitatea actului educaţional. 

 

Efecte asupra părinţilor 

 O mai mare implicare a părinţilor în activităţile şcolii; 

 Sensibilizarea   lor  faţă de varietatea activităţilor desfăşurate în şcoală.  

 

Motivele reuşitei 

 Învăţăm din experienţa celorlalţi; 

 Încrederea în ceilalţi; 

 Cultivarea toleranţei; 

 Exersarea răbdarii  şi a  capacităţilor de comunicare. 

 

CALENDARUL  ACTIVITĂŢILOR 
 

Nr.  

crt. 

Denumirea activităţii Tipul activităţii Loc de 

desfăşurare 

Data 

 

 

 

 

 

 

 

1. 

 

Eminescu  - o lume dăruită nouă! 

 
- lansarea proiectului in cadrul comisiei 

metodice; 

- solicitarea implicării  cadrelor didactice şi 

elevilor în proiect ; 

- stabilirea responsabilităților; 

- sensibilizarea părinților  în susținerea unor 

astfel de activități. 

 

 

Lansarea 

proiectului 

 

 

 

Mihai Eminescu 

mai aproape de 

noi 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu”  - 

online  

 

 

 

 

 

 

11.01.2021 

 

 

 

 

 

2. 

 

Eminescu prin ochi de copil 

 

 

 

 

 

 

Masă rotundă 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni 

 

 

online; 

- biblioteca şcolii. 

 

 

 

 

 

 

12.01.2021 
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 Selectarea informaţiilor importante cu 

privire la biografia şi activitatea lui literară; 

 

 

 

 

 

3. 

 

Mihai Eminescu mai aproape de noi 

 
 

 Audierea unor poezii şi cântece; 

 Memorarea unor poezii; 

 Expoziţie de carte cu principalele opere 

ale lui Eminescu. 

 

 

 

Memorare de 

versuri 

 

Interpretare de 

cântece 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni 

 

 

- online; 

 

 

 

 

 

 

13.01.2021 

 

 

 

 

 

4. 

 

,,Omagiu Luceafǎrului” 

 
 versuri dedicate lui Mihai Eminescu; 

 realizarea unor pagini de portofoliu cu 

creaţii din opera marelui poet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poezii 

 

 

 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni 

 

 

- online; 

 

 

 

 

 

 

 

14.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

Eminescu din vârful penelului 

 
 

 realizarea unor lucrǎri plastice inspirate 

din versurile poetului. 

 

 

 

 

Creaţii artistico - 

plastice 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni 

 

 - expoziţie 

onlinei. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2021 

 

Mereu mai aproape de Tine 

 

 concurs de recitări care vizează 

valorificarea cunoştinţelor. 

 

 

Diseminarea 

proiectului,  

 

premierea celor 

mai reuşite 

recitări şi lucrări. 

 

 

Şcoala Gimnazială 

”Mihail 

Sadoveanu” 

Fălticeni 

 

 

- online. 
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PĂMÂNTUL ÎN MÂINILE COPIILOR 

PROIECT EDUCAŢIONAL DE ECOLOGIZARE A MEDIULUI, 

PRIN ACŢIUNI EXTRACURRICULARE DESFĂŞURATE ÎN ŞCOALA ŞI ÎN 

COMUNITATEA LOCALĂ 

 
Profesor, Bejenaru Constantin  

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

         

  

MOTTO: 

„Adevărata generozitate în viitor constă în a dărui totul naturii în prezent”. 

 

 

PERIOADA    DERULĂRII  PROIECTULUI:  

 

1 octombrie 2019 – 1 iunie 2020 

 

COORDONATORI DE PROIECT:  

 

 Prof. Matei Gabriel  - Director al Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni; 

 Prof. Bejenaru Constantin, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; 

 

 

Argument 

 „Să privim încă o dată Pământul acesta drag pe care foşnesc plopii şi cântă ciocârlia, să-i arătăm mai 

mult decât oricând dragostea noastră…Să-i privim munţii şi păsările în noul de lumină ce s-a deschis asupra 

lui, să-l învăluim într-o dragoste mai adâncă şi mai fierbinte”, spunea Geo Bogza în scrierile de mare 

încărcătură emoţională, cutreierând cărările acestei ţări binecuvântată de Dumnezeu. 

Grija faţă de mediu trebuie să fie o componentă esenţială a dezvoltării morale, spirituale, sociale şi 

culturale, a generaţiilor actuale. Astăzi, mai mult ca oricând, se impune educarea tuturor cetăţenilor în spirit 

ecologic, în special a tinerei generaţii, deoarece aceasta va fi atât beneficiarul de mâine cât şi factorul de 

decizie. 

La vârsta şcolară mică educaţia ecologică este la fel de importantă ca şi educaţia intelectuală, morală, 

estetică deoarece le transmite copiilor cunoștinţe despre mediul înconjurător, le formează deprinderi de a ocroti 

şi proteja natura, atitudini şi comportamente corecte faţă de mediul înconjurător. 

Consider că şcoala are la îndemână multiple posibilităţi de realizare a unei bune pregătiri ecologice a 

copiilor care să se materializeze apoi în formarea unui comportament şi a unei culturi ecologice. 

 Educaţia  ecologice la școlari este de a le forma bazele unei gândiri şi atitudini centrate pe promovarea 

unui mediu natural propice vieţii,de a le dezvolta spiritul de responsabilitate faţă de natură. Prin participarea 

tuturor factorilor educativi: şcoală, familie, comunitate, mass-media,la realizarea acestor intenţii, copilul 

înţelege mai bine efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului. 

  

Scopul proiectului:    

✓ să determine elevii să îşi reconsidere modul de a trăi în raport cu natura, să o protejeze, pentru a putea 

beneficia de darurile vitale ce ni le oferă cu atâta generozitate şi formarea comportamentului ecologic adecvat 

prin derularea de acţiuni concrete de protecţie a mediului înconjurător. 

✓ atenţionarea publicului şcolar cu privire la consecinţele unei conduite neadecvate  asupra mediului şi 

înțelegerea de către elevi că viața este posibilă numai într-un mediu nepoluat. 

✓ implicarea elevilor, profesorilor si a comunității locale în acțiuni ecologice, dezvoltarea conștiinței și 

a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natură și protecția mediului, transformarea 
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comportamentelor cotidiene ale elevilor 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. 

 

Obiective urmărite: 

 

 Dezvoltarea  deprinderilor de a păstra natura curată; 

 Cultivarea sentimentelor de respect și prețuire a mediului înconjurător; 

 Însușirea unor comportamente sociale adecvate; 

 Creșterea atenției elevilor asupra gradului de poluare în localitatea lor; 

 Implicarea în activităţi urmărind prevenirea poluării; 

 Antrenarea copiilor în vederea realizării de lucrări ECO cu mesaje PRO NATURĂ; 

 Formarea unei bune conduite ecologice la copii în așa fel încât să vibreze mai mult coarda intimă a 

sentimentului iubirii lor pentru natură. 

  

Grup ţintă: elevii claselor IX-XII 

 

Parteneri ai şcolii: Comitetul de părinţi  de la nivelul şcolii 

 

Resurse umane: elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea locală; 

 

Resurse materiale: 

 materiale reciclabile - hârtie, carton, doze de aluminiu, plastic, fire, capace…. 

 materiale din natură (frunze, seminţe, castane, legume), foarfece, lipici, vopsele, pensoane; 

 ecusoane,unelte de grădinărit,mănuși, saci menajeri, sponsorizări ale părinţilor; 

 aparat fotografic, casetofon, casete audio; 

 produse ale copiilor (jucării, desene, albume cu fotografii, portofolii); 

  

Metode:  - expuneri, dezbateri, expoziţii , concursuri, problematizarea, învăţarea prin descoperire, jocul de 

rol, conversaţia, explicaţia, observarea, povestirea, exerciţiul; 

      - lucrul în echipă; într-ajutorarea; 

      -  schimb de idei, propuneri etc. 

 

Forme de realizare: activități de învățare, activități practice, activități de recreere și voluntariat desfășurate 

prin experimente, povestiri ştiinţifice, drumeţii, colecţii de materiale din natură, vizionări de diapozitive, 

expoziţii, discuţii pe marginea activităţilor vizionate, scenete ecologice. 

 

Evaluarea proiectului: 

 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 

 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa proiectului; 

 Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect - desene ilustrative, portofolii şi proiecte; fotografii şi 

imagini de la activităţi; 

 Realizarea unui PPS în care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile 

susţinute - album; 

 Postarea proiectului pe pagina Web a fiecărei şcoli. 

 Înmânarea de diplome. 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1706 
 

Rezultate aşteptate: 

 competenţe de relaţionare pozitivă, comunicare şi lucru în   echipă; 

  mecanisme de parteneriat funcţionale între elevi, părinţi, cadre didactice şi membri ai comunităţii, 

implicarea acestora în viaţa şcolii; 

 realizarea unui “colţ verde” în holul şcolii; 

 diminuarea cantităţii de deşeuri menajere abandonate la întâmplare şi mai puţin depozitate în locuri 

amenajate special; 

 folosirea coşurilor ecologice indiferent unde le întâlnesc; 

 colectarea igienică a deșeurilor folosind saci ecologici și mănuși; 

 refolosirea creativă a materialelor reciclabile 

 păstrarea sănătăţii prin evitarea poluării.                 

 manifestarea la cel puţin 75% din elevii grupului ţintă a unui  comportament  şi abilităţi specifice 

educaţiei ecologice; 

 

Monitirizarea proiectului 

 discuții; 

 cd-uri-album cu imagini; 

 postarea desfășurării proiectului precum și a rezultatelor obținute, pe site-ul şcolii. 

 

Diseminarea proiectului 

 prezentarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii; 

          

Impactul proiectului 

Implementarea acestui proiect va avea impact asupra grupului ţintă prin : 

 Dobândirea unor cunoştinţe referitoare la creativitatea școlarilor; 

 Școlii ca organizaţie : - schimbarea atmosferei în școală, creşterea prestigiului unităţii de învăţământ 

în zonă şi în comunitate; 

  Ecologizarea permanentă. 

 

Sustenabilitatea proiectului 

Continuitatea proiectului va fi asigurată de : 

 continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional; 

 continuarea anuală a activităţilor de colaborare şcoală-părinţi; 

 menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului; 

 extinderea bunelor practice prin transformarea în proiect judeţean sau naţional. 

 

 

Bugetul proiectului : 

Surse de finanţare proprii 

  

ACTIVITĂŢI PROPUSE 
 

 DETECTIVII CURĂŢENIEI ! 

 Școala - castelul curăţeniei ( perioada 1.09.2019-10.05.2020)                           

 

✓ curăţenie generală  în fiecare clasă, apoi menţinerea curăţeniei şi aerisirea sălilor de clasă; 

✓ amenajarea unui colţ verde în fiecare sală de clasă; 
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✓ instalarea unor coşuri de gunoi desenate şi inscripţionate cu mesaje ecologice în fiecare clasă; 

✓ colectarea de hârtie de către elevii fiecărei clase. 

 

           Va fi premiată cea mai ECO clasă ! 

 FRUMUSEŢI … DIN NIMICURI   (perioada 7.09.2019- 23.04.2020)           

✓ activitate practică de realizare a unor obiecte de decor, podoabe, felicitări, jucării, eco-creaţii 

folosind  materiale reciclabile( hârtie, carton,doze aluminiu, plastic  etc); 

✓ realizarea unei expoziţii cu aceste frumuseţi pe holul şcolii; 

✓ aprecierea rezultatelor prin premii. 

 CUM TE SIMŢI ,  PĂMÂNTULE?                                                     

                                

De ziua ta vrem să te facem să zâmbeşti! (23.04-30.04.2020) 

 

✓ concurs-realizarea de postere dedicate Zilei Pământului pe tema ocrotirii vieţii pe pământ şi a luptei 

împotriva poluării; 

✓ organizarea unui colţ verde în unitate cu posterele realizate de către elevi; 

✓ adoptarea şi afişarea  unui ECO-COD şi a săptămânii micului ecologist,distribuirea de fluturaşi 

ECO 

✓ aprecierea celor mai reuşite postere prin premii  

 

 RĂSPLATA MICILOR ECOLOGIŞTI  -1.06.2020 festivitatea de premiere   

 

✓ premierea elevilor 

   

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1708 
 

 
PROIECT  DE  PARTENERIAT  EDUCAŢIONAL 

“SUFLET DE COPIL” 

 

        Profesor înv. primar, Bejenaru Manuela – Simona  

Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu” Fălticeni 

 

 Şcoala Gimnazială  „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni 

 Grădiniţa Specială Fălticeni 

 Azilul de Bătrâni Buciumeni 

 

PERIOADA    DERULĂRII  PROIECTULUI:  

 

 Noiembrie  – iunie  

 

INIŢIATORI  DE PROIECT:  

 Prof. Bejenaru Manuela - Simona, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 Prof. Bejenaru Constantin, Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 

COORDONATORI DE PROIECT:  

 Prof. Moroşanu Ovidiu  - Director al Şcolii Gimnaziale „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 Prof. Matei Gabriel- Director al  Colegiului „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 Prof. VARGANICI   ELENA - Director al Grădiniţei Speciale Fălticeni; 

 Prof. AMARIEI MARIANA , Grădiniţa Specială  Fălticeni; 

 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ PROIECTUL: acţiuni comunitare 

ARGUMENT: 

În contextul unei societăţi în schimbare, unde apar modificări atât de formă, cât şi de fond, la nivelul 

tuturor subsistemelor sale, învăţământului românesc trebuie să i se asume o nouă perspectivă asupra 

funcţionării şi evoluţiei sale. 

În cadrul acestei perspective parteneriatul educaţional devine o prioritate a strategiilor actuale, orientate 

către dezvoltarea educaţiei româneşti. 

         Pornind de la premiza că inteligenta emoţională constituie liantul între persoană şi mediul din care face 

parte, în acest context unul dintre obiectivele şcolii şi familiei este educarea copiilor in sensul omeniei, 

generozităţii, receptivităţii, la supărările şi bucuriile celor din jur.  

Cunoaşterea diferitelor aspecte ale vieţii din medii diferite, stabilirea de relaţii sincere, acordarea de 

ajutor, unor copiii, unor bunici sunt argumente ce susţin acest proiect. 

 

 DESCRIEREA PROIECTULUI 

         Fiecare copil are dreptul la educaţie, la activitate culturală, la o viaţă lipsită de grija zilei de mâine. 

Considerăm oportun acest proiect prin care încercăm  să deschidem  atât sufletul copiilor spre activităti 

comunitare, cât şi al părinţilor  pentru ajutorarea  unor copii aflaţi in dificultate.  Acţiunea a demarat cu uşurinţă 

pentru că a pornit din inimă,  cu gândul la cei mai puţin fericiţi decât noi. Tot ceea ce ne-am propus am 

structurat într-un parteneriat întocmit pe o perioadă de  un an de zile, cu posibilităţi de prelungire.  Atunci, 

când cu eforturi materiale minime, dar cu multă iubire se poate pune un mic stâlp de rezistenţă la întărirea 

încrederii în ceilalţi, nici un sacrificiu nu este prea mare. 
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SCOPUL  PROIECTULUI: 

 Trezirea, atât în copii, cât şi în părinţii acestora, a unor sentimente de toleranţă şi apropiere 

faţă de copiii cu nevoi speciale; 

 Stabilirea de legături de prietenie între copiii; 

 Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni; 

 Dezvoltarea spiritului umanitar, colaborarea pentru indeplinirea unui scop nobil ; 

 Educarea respectului şi afecţiunii copiilor faţă de persoanele în vârstă, formarea dorinţei lor 

de a dărui material şi, mai ales, spiritual, de a ajuta, precum şi trăirea cu bucurie sinceră a 

momentelor de dăruire. 

 

OBIECTIVE: 

 Constituirea unui grup partenerial care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor 

implicaţi în proiect - bunătate, compasiune,grija faţă de semeni; 

 Promovarea dialogului şi a comunicării între copiii celor două unităţii implicate în acest 

proiect; 

 Dezvoltarea cooperării şi colaborării  între cadrele didactice din unităţi de învăţământ 

diferite; 

 Atragerea efectivă a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

diversificarea acestor activităţi şi mărirea numărului lor în viitor; 

 Formarea deprinderilor practice şi conştientizarea faptului că munca poate fi răsplătită prin 

vânzarea produselor confecţionate de copii;  

 Crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

 Readucerea în atenţia oamenilor în varstă,izolaţi şi privati de afecţiunea familiei, a 

obiceiurilor şi tradiţiilor sărbătorilor de iarnă ale românilor ; 

 Realizarea de lucrări practice şi artistico- plastice în scopul de a fi dăruite -mărţişoare şi 

felicitări; 

 antrenarea calităţilor interpretativ-actoriceşti şi artistice,în general, în vederea prezentării 

unor spectacole cu scop umanitar - cântece, poezii, dramatizări. 

 

GRUPURI  ŢINTĂ: 

 Elevii claselor pregătitoare şi I, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni, elevii clasei a 

X-a , Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni; 

 

PARTICIPANŢI  LA  PROIECT: 

 Elevii claselor pregătitoare şi I, Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

 Copii de la Grădiniţa Specială Fălticeni; 

 Doamne şi domnişoare din Municipiul Fălticeni; 

 Bătrânii de la Azilul Buciumeni 

 Învăţătoarele şi directorii şcolilor; 

 Părinţii elevilor participanţi; 

 

LOCUL  DERULĂRII  PROIECTULUI: 

 Şcoala Gimnazială „Mihail Sadoveanu”, Fălticeni; 

Colegiul „Vasile Lovinescu” Fălticeni 

 Grădiniţa Specială Fălticeni; 

 Azilul de Bătrâni Buciumeni; 

 Piaţa Nada Florilor Fălticeni. 
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RESURSE: 

 Umane - participanţii la proiect; 

 Materiale – costumații pentru spectacole,   carton colorat, hârtie glasse, carioci, lipici ,  foi 

xerox, markere videoproiector, laptop etc.  

 Financiare -  susţinerea financiară din partea părinţilor si a altor sponsori, cadrele didactice 

implicate in proiect , autofinanțare; 

 Temporale – Noiembrie 2017- iunie 2018. 

  

METODE/TEHNICI DE LUCRU: 

     - expuneri, dezbateri, expoziţii , concursuri; 

     - conversaţia, explicaţia, observarea, povestirea, exerciţiul; 

     - lucrul în echipă; într-ajutorarea; 

     -  schimb de idei, propuneri etc. 

 

FORME DE REALIZARE 

  activităti de învățare; 

  activități practice; 

  activități de recreere; 

  activități de consiliere. 

 

EVALUARE: 

 Verificarea şi aprecierea portofoliilor realizate de fiecare clasă participantă la proiect; 

 Realizarea unor sondaje de opinie în rândul elevilor şi al părinţilor privind eficienţa 

proiectului; 

 Expoziţie cu lucrările participanţilor la proiect - desene ilustrative, portofolii şi proiecte; 

fotografii şi imagini de la activităţi; 

 Realizarea unui PPS în care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din activităţile 

susţinute - album; 

 Postarea proiectului pe pagina Web a fiecărei şcoli. 

 Mediatizare in  presa şi Comunitatea locală 

 Înmânarea de diplome. 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

 Realizarea mai multor  fapte bune  de către copii; 

 Trăirea bucuriei  celorlalti. 

  Cultivarea in rândul părinților   a ideei  că, prin respectul insuflat copilului faţă de fiinţa omenească, 

de lumea înconjuratoare, de natura, de conştiinţă apartenenţei lor la colectivul şi societatea căreia îi aparţinem, 

se formează o societate care poate fi mai bună, cu fiecare individ educat în acest sens. 

 

MONITORIZARE 

Prin seriozitate, perseverenţă , implicare activă , control, îndrumare, creativitate în modul de abordare a 

conţinuturilor, vom urmări realizarea obiectivelor propuse cu accent pe conţinut şi pe calitatea muncii. 

 

RISCURI 

Neimplicarea tuturor părinţilor în acţiunile proiectului.  
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Efecte asupra copiilor 

Dezvoltarea toleranţei  faţă de copiii cu nevoi speciale. 

Schimbarea mentalităţii privind comportamentul lor faţă de  copii şi bătrâni.  

Efecte asupra  institutiei  

 realizarea de parteneriate;  

 promovarea imaginii  unităţii de învăţământ prin calitatea actului educaţional. 

 

Efecte asupra părinţilor 

 O mai mare implicare a părinţilor în activităţile şcolii; 

 Sensibilizarea   lor  faţă de unii copii, bătrânii care sunt lipsiti de afectivitate sau care  suferă din 

cauza unor probleme materiale.  

 

Motivele reuşitei 

 Învăţăm din experienţa celorlalţi; 

 Încrederea în ceilalţi; 

 Cultivarea toleranţei; 

 Exersarea răbdarii  şi a  capacităţilor de comunicare. 

 

 

 

Calendarul activităților 

✓ Aventura începe acum! 

✓ Cizmuliţa cu surprize 

✓ ”Daruri de Crăciun” 

✓ File de poveste 

✓ Ghiocelul inocent 

✓ Chip de înger 

✓ Iepuraşul curios 

✓ Icoana din sufletul meu 

✓ Ziua Copilului – Ziua Prieteniei 

✓ Uite câte-am învaţat! 
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PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

“INIMA DE COPIL” 

 
Prof. înv. primar DRĂGAN JULIETA 

Școala Gimnazială ,,Spiru Haret” Oltenița, Jud. Călărași 

 

 

 

Motto :    „Facem lucruri care conteaza!” 

 

  Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu 

dreptate, dreptul de a cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, 

dreptul de a nădăjdui că vom fi mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori 

limitată de o prealabilă hotărâre ursitoare. 

  La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”                 

     

                   N. Steinhardt 

Coordonatori proiect: 

Prof. Înv. Primar Drăgan Julieta 

Prof. Șugui Cristina Monica 

Prof. Dobre Sebastian 

Prof. Constantinescu Daniela 

Prof.Hociotă Elena 

Prof.Bîra Nicoleta 

Prof.înv.preșcolar Crețu Anca 

Prof.înv preșcolar Dicu Florentina 

Prof. înv. preșcolar Coteț Elena 

 

 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat acordat copiilor institutionalizati din municipiul  Oltenița 

Perioada de desfăşurare : 22.04.2018 - 26.04.2018 

Obiective : 

• revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate; 

• responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

Rezultate aşteptate : 

• creşterea stimei de sine în rândul elevilor 

• întărirea parteneriatului grădiniță/şcoală- comunitate locală 

 

Indicatori de evaluare : 

• Participarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 20  de pachete ce contin 

articole vestimentare, carti, jucarii, dulciuri si fructe; 

• Distribuirea acestor pachete copiilor institutionalizati de la Centrul de copii cu nevoi speciale 

Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

• Întâlniri săptămânale ale echipelor de proiect                                           

• Chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor 

• Raport final 

Modalităţi de desfăşura 
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În cadrul activitatilor de educaţie plastică ,abilităţi practice şi activitati liber alese copiii  indrumati de cadrele 

didactice ,vor confecţiona felicitări cu tema “Învierea Domnului”. 

Cu sprijinul parintilor si al voluntarilor, se vor colecta si impacheta de catre copii imbracamintea, 

incaltamintea, cartile, jucariile si dulciurile/fructele si pachetele vor fi insotite si de felicitarile confectionate 

cu ocazia apropierii Sărbătorilor Pascale. 

Însoţiţi de voluntari ,copiii vor vizita copiii institutionalizati  pentru a le oferi cadourile. 

Impactul proiectului 

• îmbunătăţirea imaginii  grădiniței/şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 

 

Produse ale proiectului: 

• felicitări, pliante, album foto, mediatizare presa. 

Bugetul proiectului: 

 

❖ Toate produsele colectate vor fi obtinute din donatia  copiilor, a parintilor si educatoarelor. 

❖ costurile pentru confecţionarea materialelor publicitare vor fi suportate de Echipa Voluntarilor. 

 

Calendarul activităţilor 

1.  In perioada  22.-26 aprilie  2018 se colecteaza produsele ;                                                                  

2.  Felicitarile se realizeaza pana in data de 25 aprilie;    

4.Voluntariatul se desfasoara pe data de 26 aprilie  la Complexul de Servicii Comunitare- Oltenița 

       

Echipa de voluntari ( educatoare, profesori, copii, elevi, parinti) 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

 
                                              PITIC CRISTINA MARIA 

                  LICEUL TEHNOLOGIC„ION NISTOR”, VICOVU DE SUS, SUCEAVA 

 

 

Parteneri: Părinţii elevilor  

Denumirea proiectului: 

 

,,DIN SUFLET, PENTRU TINE, DRAG COPIL!” 

  

Grup ţintă: elevii clasei a III-a B 

Perioada de desfăşurare: 7 noiembrie- 21 decembrie 2019 

                             

Descrierea proiectului 

  Argument 

Motto: 

         ,,Când dai, la ȋnceput dai din ceea ce ai, apoi, de la un moment dat, dai din ceea ce ești.” 

 Părintele Arsenie Boca 

 

Cadrul didactic al tuturor timpurilor este cel care se gândeşte şi la sensibilizarea comunităţii în care 

trăieşte în legătură cu realităţile crude, de neimaginat, uneori, pe care le trăiesc unii din semenii noştri, adulţi 

şi copii. 

Atunci când, cu eforturi materiale minime, dar cu multă iubire se poate pune un mic stâlp de 

rezistenţă la întărirea încrederii în ceilalţi, nici un sacrificiu nu este prea mare. 

 Pornind de la aceste gânduri, am demarat proiectul de întrajutorare umanitară pentru copiii care au 

nevoie de ajutor material din cadrul scolii noastre.  

 

Obiective: 

❖ Educarea copiilor în spiritul întrajutorării semenilor 

❖ Educarea spiritului civic şi umanitar 

❖ Consolidarea capacităţii de a trăi emoţii pozitive 

❖ Sensibilizarea elevilor la problemele celor din jur; 

❖ Stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acţiuni 

❖ Exersarea deprinderii de lucru în echipă, a capacităţii de a stabili relaţii de colaborare, de întrajutorare 

❖ Dezvoltarea gândirii independente, a iniţiativei, a imaginaţiei, a solidarităţii 

 

Activităţi: 

➢ Popularizarea acestei activități în rândul tuturor elevilor  

➢ Vinderea produselor aduse la targul de toamna cu scopul de a obtine bani pentru cei ce au nevoie de 

ajutor; 

➢ Donaţii în bani cu ocazia Craciunului 

Derularea proiectului 

În cadrul școlii s-a organizat un târg de toamnă(ciclul primar). Târgul a fost organizat în sala de sport 

a unității noastre, fiecare clasă pregatind un stand. Cumparătorii au fost părinții, colegii mai mari și 

profesorii. Banii adunați de fiecare clasă au fost folosiți de catre Comitetul de parinți al clasei pentru 

a aduce bucurie pe chipul copiilor din școala noastă. 
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Imagini din timpul activității 

 „TÂRG DE TOAMNĂ CU DICHIS” 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

 IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE 

Diaconescu Oana 

Școala gimnazială nr. 66 și 46 

 

                                

 

ORGANIZATOR: ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 66, București 

Director, Prof. MUREȘAN TEREZA 

COORDONATOR PROIECT: Prof. DIACONESCU OANA  

PARTENERI:  Arhiepiscopia Bucureștilor Parohia “Mărcuța” 

 

“IUBIREA FAȚĂ DE DUMNEZEU ȘI FAȚĂ DE APROAPELE” 

 

Concursul se adresează tuturor școlilor din municipiul București.  

 

SCOPUL  

• Manifestarea dragostei față de Dumnezeu și față de aproapele, prin cultivarea sensibilității artistice 

• Dezvoltarea empatiei prin accentul pus pe fapte bune, pe lucruri concrete 

 

OBIECTIVE 

• Stimularea interesului elevului pentru înţelegerea şi păstrarea legăturii omului cu Dumnezeu 

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare plastică și literară individuală prin compoziţii plastice și 

literare expresive şi creative pe tematică religioasă 

• Dezvoltarea dragostei pentru frumosul din viaţa socială 

 

TEMATICA 

Lucrările elevilor vor surprinde aspecte prin care să fie ilustrate diferitele modalități prin care omul (copilul) 

își poate manifesta iubirea față de Dumnezeu și față de aproapele său. De exemplu: mersul la biserică, exemple 

de fapte bune, exercițiul rugăciunii (în biserică, acasă sau la școală), ascultarea față de părinți, călătorii la locuri  

sfinte (pelerinaje), diferite situații de ajutorare a aproapelui, reprezentări ale chipului Mântuitorului Iisus 

Hristos, Maicii Domnului, sfinților etc. 
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GRUP ȚINTĂ 

• Elevii din ciclul primar 

• Elevii din ciclul gimnazial 

• Cadre didactice 

• Comunitatea locală 

• Părinți 

 

ACTIVITĂȚI 

Principala activitate a concursului este realizarea unei expoziții cu lucrări plastice prin care elevii să își dezvolte 

universul creativ reprezentând diferite modalități prin care ne putem exprima iubirea față de Dumnezeu și față 

de aproapele.  

 

SECȚIUNI 

 

1. Creație plastică –  pictură (pe  hârtie, lemn, pânză, sticlă, material de lucru la alegere) 

-  desen ( hârtie format A4) 

-  colaj  

 

2. Creație literară – clasele II-VIII  

A. Proza : compunere, rugăciune ( 1-2 pagini ) 

B. Poezie religioasă 

 

 Lucrările din cadrul secțiunii creație literară vor fi scrise de mână, cu cerneală sau pastă albastră, pe coală 

format A4 scris lizibil, corect gramatical, cu respectarea normelor ortografice.  

 

LOCUL DESFĂȘURĂRII 

• Expoziția va fi amenajată în cadrul Parohiei Mărcuța. Locul și data exactă a desfășurării expoziției va 

fi anunțată ulterior prin e-mail sau mesaj profesorilor coordonatori.  

 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

            1. Formarea echipei și a documentelor necesare - februarie  

  2. Mediatizarea concursului – martie  

3. Înscrierea participanților – martie-aprilie  

 4. Primirea lucrărilor – până la 30 aprilie  

 5. Panotarea și jurizarea – mai  

6. Vernisajul expoziției și festivitatea de premiere – 27-31 mai   

            7. Diseminarea rezultatelor – iunie-iulie 

  

CRITERII DE EVALUARE A LUCRĂRILOR 

• Respectarea tematicii propuse prin concurs 

• Originalitate 

• Creativitate 

• Complexitatea viziunii elevului asupra temei alese 

 

Lucrările vor fi etichetate cu o etichetă prinsă pe spatele lucrării în colțul din dreapta jos, care să 

evidențieze datele de identificare a concurentului: unitatea de învățământ, numele și prenumele elevului, titlul 

lucrării, clasa, școala, localitatea, județul, numele profesorului coordonator.  
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O unitate școlară va putea participa cu cel mult 3 lucrări indiferent de secțiune. Nu se admite intervenția 

cadrului didactic în lucrarea copilului, aceasta va fi descalificată.  

           Se vor acorda premiile I, II, III și premiu special pe categorii de vârstă și pe secțiuni. Nu se acordă 

premii în bani. 

           Înscrierea participanților se face pe baza fișei de înscriere, trimisă odată cu lucrările și acordul de 

parteneriat completat, semnat și ștampilat în dublu exemplar, într-un plic A4 la Școala Gimnazială Nr. 66, 

Str. Logofăt Dan nr. 1, sector 2, București, cu mențiunea scrisă pe plic „În atenția prof. Diaconescu Oana, 

pentru concurs”. Plicul poate fi adus și personal la școală. Data limită de trimitere a lucrărilor este 30 aprilie 

2019, data poştei. Lucrările care vor avea o dată a poştei ulterioară decât cea precizată nu vor mai participa la 

jurizare şi nici nu vor fi expuse. Lucrările nu se returnează. Diplomele pentru elevii premiați, diplomele de 

participare, acordurile de parteneriat semnate și ștampilate, adeverințele de participare vor putea fi ridicate în 

ziua festivității de premiere.  
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PROIECT EDUCATIV 

 Marchiș Ana 

Școala Gimnazială,,Caius Iacob” din Arad 

 

Motto: „Nimeni nu este inutil în această lume dacă alină povara ce atârnă pe umerii semenilor săi.” — 

Charles Dickens 

Domeniul: Civic 

Nivel : Județean 

Aplicantul – Școala Gimnazială ,,Caius Iacob’’ din Arad 

Director, prof. Șimon Simona  

ECHIPA DE PROIECT:  

➢ Iniţiator şi organizator: prof. Marchiș Ana  

ARGUMENT: 

Vrem să spunem tuturor  că acest fenomen social, educația,  poate să: 

– realizeze idealul educaţional întemeiat pe tradiţii umaniste, pe valorile democraţiei si pe aspiraţiile societăţii 

omeneşti si contribuie la păstrarea identităţii naţionale; 

– selecţioneze şi  să transmită unui sistem de valori materiale si spirituale, considerate fundamentale; 

– asigurare pregătiri a resurselor umane, corespunzător cerinţelor dezvoltării economico-sociale a ţării,ale 

pieţei muncii; 

– pregătească copiii, tinerii, adulţii pentru integrarea socio-profesională si pentru adaptarea la schimbările care 

au loc în ştiinţă si cultură, în lumea muncii, în societate, în general, si în modul de viaţă al oamenilor; 

– pună la dispoziţia oamenilor a mijloacele necesare pentru dezvoltarea lor neîntreruptă, pe tot parcursul vieţii, 

potrivit principiului educaţiei permanente. 

Pe parcursul vieţii, toate persoanele sunt supuse unor influenţe educative complexe, care acţionează 

în forme variate, concomitent, succesiv sau complementar. În contextul ideilor conturate anterior, se impune, 

aşadar, o stimulare corespunzătoare a posibilităţilor de manifestare ale copiilor, cât mai de timpuriu, de la 

vârsta preșcolară chiar. 

Se poate spune deci, că educaţia, prin definiţie, este orientată la schimbarea pozitivă a fiinţei umane, 

în conformitate cu propriile nevoi de formare şi dezvoltare ale acesteia (universul interior) şi cu demersurile 

lumii contemporane (universul exterior), în care fiinţa umană se produce ca atare. 

În acest sens, formarea-dezvoltarea fiinţei umane în contextul valorilor lumii contemporane constituie 

un sistem de demersuri şi acţiuni care fac posibilă armonizarea fiinţei umane cu acţiunile şi provocările lumii 

exterioare. Educaţia presupune schimbare, iar schimbarea nu poate exista fără educaţie.În acest context, 

educaţia pentru schimbare și dezvoltare îşi propune responsabilizarea individului, pregătirea acestuia pentru 

afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean. 

 

SCOP 

Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare, în şi prin Școala Gimnazială ,,Caius Iacob’’ din 

Arad, precum şi împărtăşirea, la nivel local și județean, a experienţelor pozitive din acest domeniu. 

OBIECTIVE: 

a) privind copiii: 

 – manifestarea toleranţei, a spiritului de echipă, a încrederii, a curajului în raport cu sine şi cu ceilalţi; 

– împărtăşirea din experienţele proprii prin valorizarea pozitivă a relaţiilor dintre ei; 
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– manifestarea atitudinii de respect față de propria cultură și a celorlalte etnii și combaterea discriminării și a 

intoleranței; 

– conștientizarea importanței actelor de voluntariat prin realizarea unor acțiuni specifice; 

– exersarea exprimării independente a opiniilor, a propriilor stări sufletești precum și motivarea acestora. 

 

b) privind cadrele didactice : 

– participarea la activități de perfecționare în domeniul educației pentru schimbare; 

– colaborarea activă cu partenerii implicați în proiect și respectarea calendarului activităților propuse; 

– formarea la preșcolari a unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător, cultură, acțiuni de voluntariat; 

– încurajarea preșcolarilor spre exprimarea liberă a opiniilor, a trăirilor personale și motivarea acestora 

- sensibilizarea părinţilor şi a comunităţii locale cu privire la rolul şi importanţa educaţiei pentru schimbare 

încă de la o vârstă fragedă; 

– soluţionarea cu toleranţă a oricărei probleme întâmpinate pe parcursul desfăşurării proiectului. 

 

DURATA:  

➢ Decembrie  2020  

 

RESURSE UMANE: 

➢ cadrele didactice coordonatoare voluntare 

➢ elevii din ciclul primar și gimnazial 

➢ părinţii elevilor 

 

PARTENERI: 

➢ Arhiepiscopia Aradului  

Preot consilier,  

➢ Cantina socială, ,,Sf. Ierarh Nicolae’’ Arad 

Asistent social, Ștefănuț Geanina 

 

ACTIVITĂȚI LA NIVELUL UNITĂŢII ȘI  

PLANIFICAREA ACESTORA: 

 

Nr.crt Etapele proiectului Responsabil  Data /Perioada 

1 Inițierea și anunțarea proiectului 

educațional de voluntariat pe site-ul 

școlii (online) 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă 

Decembrie, 2020 

2  Colectarea cadourilor , ambalate 

individual (dulciuri, produse 

alimentare ) 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă  

Decembrie, 2020 

3 Donarea cadourilor familiilor nevoiașe 

cu ajutorul Arhiepiscopiei Aradului 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă,  elevi voluntari, 

părinți voluntari 

Decembrie , 2020 

4 Diseminarea, online, a proiectului in 

cadrul consiliului profesoral 

Cadrele didactice 

voluntare de la fiecare 

clasă 

 Decembrie , 2020 

 

MONITORIZARE: 

- respectarea etapelor proiectului; 

- feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect; 
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ACTIVITĂȚILE DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE ȘI DISEMINARE: 

-prezentarea proiectului la nivelul consiliului profesoral 

-album foto cu materialele realizate şi aspecte din cadrul proiectului. 
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,,Suflet pentru suflet” 

(proiect educațional de voluntariat) 

Prof.Buică Adina-Carmen 

                                                                                                     Școala Gimnazială Cotești-Godeni,Argeș 

Argument: 

            Implicarea în activitățile de voluntariat înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri 

dând dovadă de compasiune, înțelegere, dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și 

cunoștințe noi, dar și competențe sociale. Practicată și sprijinită în școală, activitatea de voluntariat presupune 

interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, solidaritate, toleranță, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Voluntariatul transformă preșcolarul într-o persoană conștientă de aspectele 

lumii în care trăiește, de nevoile semenilor săi, de puterea de care dispune în mod natural, necondiționat. 

Scopul proiectului: 

       Implicarea preșcolarilor în activități de voluntariat, care formează, modelează și valorizează capacități, 

aptitudini și atitudini sociale și comunitare. 

Obiective: 

- revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, 

generozitate; 

- promovarea unei atitudini pozitive față de sine și de semeni; 

- responsabilizarea preșcolarilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat. 

Perioada de desfăşurare : un an școlar 

Grup țintă: preșcolari 

Rezultate aşteptate : 

- creşterea stimei de sine în rândul preșcolarilor; 

- întărirea parteneriatului grădiniță/grădiniță/comunitate locală. 

Indicatori de evaluare : 

-participarea preșcolarilor şi a cadrelor didactice  pentru realizarea  unor pachete ce conțin articole 

vestimentare, cărți, jucării, alimente, dulciuri, fructe și altele; 

-distribuirea acestor pachete copiilor institționalizați de la grădinița parteneră. 

Modalităţi de desfăşurare: 

       În cadrul activităților de educaţie plastică, abilităţi practice şi activități liber alese, copiii,  îndrumați de 

cadrele didactice, vor confecţiona felicitări, desene, lucrări practice cu diverse teme: ,, Sfântul Nicolae-

prietenul copiilor”/ ,,Vine, vine Moș Crăciun!”,  ,,La mulți ani, copile drag!”,  pe care le vor dărui preșcolarilor 

de la grădinița parteneră  și  apoi, împreună vor cânta și vor dansa. 

       Cu sprijinul părinților și al cadrelor didactice inițiatoare de proiect, se vor colecta și împacheta lucrurile 

donate (îmbrăcăminte, încălțăminte, cărți, jucării, dulciuri, fructe) și vor fi oferite copiilor de la grădinița 

parteneră propusă. Preșcolarii care au realizat darurile, însoţiţi de părinți, de cadrele  didactice, vor vizita copiii 

instituționalizați  la grădinița parteneră, pentru a le oferi cadourile( cu diferite ocazii: de Sfântul Nicolae sau 

de Crăciun și de 1 iunie). 

Produse ale proiectului: 

-felicitări, pliante, album foto   

Bugetul proiectului: 

-toate produsele colectate vor fi obținute din donația  copiilor, a părinților și a educatoarelor 

Calendarul activităţilor:  

1. Se colectează, se împachetează și donează pachetele preșcolarilor de la grădinița parteneră propusă;                                                                  

2. Se colectează, se împachetează și donează pachetele preșcolarilor de la grădinița parteneră propusă;                                                                  

Scopul parteneriatului: 

     Realizarea în comun a unor acțiuni de voluntariat, a unor programe și proiecte cu caracter educativ, 

informațional, aplicativ. 

Obiective comune: 
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-   urmărirea și menținerea creșterii prestigiului instituțiilor implicate; 

-  colaborarea familie-gradiniță în vederea strângerii și colectării de haine, îmbrăcăminte, dulciuri, fructe pentru 

alți copii; 

-  stimularea relațiilor de prietenie cu copii din alte etnii; 

- educarea comportamentului moral-civic de întrajutorare, vizând trăsăturile de caracter: bunătate, 

generozitate; 

-  formarea imaginii de sine pozitivă,  prin trăirea sentimentului de bucurie și mulțumire că au putut ajuta și 

bucura pe cei cu nevoi. 

 Durata parteneriatului: 

      Prezentul contract de colaborare al proiectului educațional de voluntariat ,,Suflet pentru suflet” intră în 

vigoare de la data semnării de către părți, cu posibilitatea de prelungire, prin acordul ambelor părți. 

Alte clauze: 

- partenerii  se obligă să colaboreze pe toată perioada proiectului, pentru ca acesta să se deruleze conform 

scopului stabilit; 

- prezentul contract de colaborare a fost  întocmit în 2 exemplare, câte unul pentru fiecare parte. 

Responsabilități: 

      Responsabilitatea derulării acestui proiect, îndeplinirea obiectivelor și respectarea termenelor le revin 

doamnelor educatoare care au implementat acest proiect și doamnelor educatoare de la grădinița parteneră. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

,, Dar din Dar se face Rai!” 

Voluntariat pentru integrarea copiilor cu posibilități materiale precare 
 

Voicu Florica 

Liceul Tehnologic *Pamfil Șeicaru*, Ciorogârla, Ilfov  

 

 

 

Unitatea de învăţământ: Liceul Tehnologic *Pamfil Șeicaru*, Ciorogârla  

Judeţul: Ilfov 

Echipa: elevi ai clasei XI A, profil mecanic  

Profesor coordonator: ing. Voicu Florica 

 

Echipa de voluntari: 

➢ Colectivul de elevi ai clasei a-XI-a A 

Titlul proiectului: ,, Dar din Dar se face Rai!” 

 

Informaţii generale despre proiect 

1. Perioada de implementare: septembrie 2017- februarie 2018 

Locul de desfăşurare: proiectul se desfăşoară la Liceul Tehnologic *Pamfil Șeicaru*, în comuna Ciorogârla, 

judeţul Ilfov. 

SCOPUL PROIECTULUI 

Creșterea gradului de implicare a voluntarilor în activități civice de nondiscrimiare, respectiv activități de 

antreprenoriat social. 

Rezumatul proiectului* 

Proiectul a apărut  ca urmare a faptului că observăm atitudini discriminatorii la elevi  în legătură cu ați elevi , 

datorate familiilor fără posibilități materialeși  dorim să dezvoltăm  abilități de viață în rândul elevilor. 

 

Obiectivele proiectului: 

1.  Dezvoltarea spiritului civic și a respectării drepturilor omului în rândul-2017/2018  

2.  Implicarea voluntarilor și al întregii clase de elevi în acțiuni de atreprenoriat social- decembrie 2017 

3. Dezvoltarea empatiei celor 20 de elevi față de elevii din familii cu situație materială precară -ianuarie 

2018 

Activități: 

1. Promovarea proiectului în școală, comunitate- noiembrie 2017 

2. Organizarea acțiunii de strângere de materiale: fructe, legume, dulciuri, alte cadouri pentru copii vizați 

de proiect– decembrie 2017 

3. Aplicarea unor fișe pentru oferirea feedback-ului de către participanți – ianuarie 2016 

4. Diseminarea rezultatelor proiectului pe site-ul școlii, pe grupul directorilor adjuncți și a consilierilor 

educativi – februarie 2018 

Echipa de proiect: elevi clasei a XI-a A, coordonați de profesor Voicu Florica  

Grupul țintă: tinerii cu posibilități materiale reduse, din localitate și zonele limitrofe, elevi ai Liceului 

Tehnologic *Pamfil Șeicaru* 

Parteneri:  

➢ Primăria comunei Ciorogârla – va promova evenimentul, 

➢ Comunitatea locală, 

Rezultate așteptate: 

➢ formarea  celor 20  elevi voluntari; 

➢ desfăşurarea activităţilor din cadrul proiectului; 

➢ creșterea gradului de implicare a elevilor în activități de voluntariat de acest gen. 
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RISCURI                                                                                                                                            

Potenţialele riscuri care pot apărea în realizarea obiectivelor şi finalizarea rezultatelor sunt:                               

Factori de risc personali:  

➢ Timpul insuficient pentru proiect, 

➢ Lipsa de implicare a părinților în proiect. 

PROMOVAREA ŞI VIZIBILITATEA PROIECTULUI 

➢ În comunitatea locală și zonele limitrofe, pe site-ul școlii.  

➢ Proiectul va fi promovat și în cadrul cercurilor metodice ca model de bună practică.  

 

 

BUGET ESTIMATIV PROIECT 

 

La acest buget estimativ pot să apară și cheltuieli neprevăzute. Se ia o marjă de siguranță de 100 lei.  

Rezultă un buget estimativ de 390 lei. 

 

 

Nr. 

Crt. 

Descriere UM Nr. 

unităţi 

Preţ per 

UM 

TOTAL 

LEI 

   1 2 =1*2 

1. Pachete cadou pregătite de voluntari Listări  25  

 

Donații  Donații  

1. 2. Transport  20 bilete 2 40 

2. 3. Cheltuieli promovare (afișe, invitații 

pentru alți elevi, diplome participanți 

proiect) 

buc 25 2.50-5.00 250 

 TOTAL             290 
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Completaţi schema Gantt, după modelul de mai jos: 

 

Nr 

crt 

Obiectiv 

specific 

Activitate Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6  Responsabili 

 

1. 
Formarea 

voluntarilor 

,,Vreau să 

devin 

voluntar,, 

Sept.      Voicu Florica 

2. - Dezvoltarea 

spiritului civic 

și a respectării 

drepturilor 

omului în 

rândul celor 

20 de 

voluntari, pe 

tot parcursul 

proiectului 

 

Promovarea 

proiectului 

în școală, 

comunitate 

 Oct.     Voicu Florica 

3. Dezvoltarea 

spiritului civic 

și a respectării 

drepturilor 

omului în 

rândul celor 

20 de 

voluntari, pe 

tot parcursul 

proiectului 

 

*Din suflet 

pentru 

tine!* 

  Noiemb    Fufă Maria 

Marinela 

4.  Implicarea a 

celor 20 de 

voluntari în 

acțiuni de 

atreprenoriat  

Organizarea  

activității 

pentru de 

Crăciun: 

strângerea 

donațiilor și 

realizarea 

de pachete 

cadou 

pentru 

copiii cu 

puține 

posibilități 

materiale, 

vizați în 

proiect 

 

   Dec    Echipa de 

proiect  

20 voluntari  
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5. Dezvoltarea 

abilităților 

celor 20 de 

elevi de a -și 

valorifica arta 

teatrală 

Aplicarea 

unor fișe 

pentru 

oferirea 

feedback-

ului de către 

voluntarii  

participanți 

    Ian  20 voluntari  

 

6. Dezvoltarea 

spiritului civic 

și a respectării 

drepturilor 

omului în 

rândul celor 

20 de 

voluntari, pe 

tot parcursul 

proiectului 

 

Diseminarea 

rezultatelor 

proiectului 

pe site-ul 

școlii, 

Prezentarea 

de imagini 

din cadrul 

activității 

proiectului 

în școală și 

pe site-ul 

liceului, 

pentru 

promovarea 

unor astfel 

de activități 

pe viitor. 

     Feb.  Voicu Florica 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

Inteligența emoțională 

Prof. Raluca Igna 

Liceul Teoretic Mihai Viteazul Caracal 

 

 

Argument 

Competiția școlară presupune respectarea de către elev a rigorilor disciplinei, stăpânirea emoțiilor, 

capacitatea de a depune efort permanent și de a se raporta corect la activitatea și succesele colegilor. 

Obiectivele activităților desfășurate în cadrul proiectului Inteligența emoțională vin în întâmpinarea nevoilor 

elevilor, facilitându-le procesul de autodezvăluire și autodepășire, elevilor oferindu-li-se posibilitatea adoptării 

și experimentării de noi atitudini, comportamente și conduite, prin exersarea unor modalități de relaționare 

optimă cu ceilalți, prin exerciții de comunicare asertivă. 

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. 

Acumularea si optimizarea abilităților le vor oferi elevilor noștri ocazia de a dezvolta noi strategii care 

să conducă la realizarea unor activități cu succes, printr-un proces de permanentă învățare și restructurare 

cognitivă, emoțională, atitudinală și acțională. Efectele urmărite prin dobândirea abilităților de comunicare, 

relaționare, autocunoaștere, de autovalorizare se doresc a fi de lungă durată, deoarece vizează o reconfigurare 

a relațiilor interpersonale și a raportării la sine, precum și eficientizarea procesului de învățare pentru fiecare 

elev. 

 

Scopul proiectului: 

Optimizarea si valorificarea la elevi a resurselor psihice, emoționale și comportamentale necesare pentru 

a face față provocărilor cu care se confruntă zi de zi, în mediul familial, școlar și în cercul de prieteni. 

 

Obiectivele generale ale proiectului: 

• identificarea tipurilor de inteligență multiplă și a abilităților specifice fiecărui tip de inteligență. 

• înțelegerea tipurilor de temperament și a trăsăturilor specifice fiecărei categorii; 

• întărirea eu-lui elevilor prin exersarea unor comportamente adaptative; 

• conștientizarea emoțiilor, nevoilor și reacțiilor privind blocajelor emoționale;  

• dezvoltarea asertivității și a capacității de relaționare; 

• creșterea empatiei, toleranței și a abilităților de comunicare autentică și spontană;  

• înțelegerea conceptului de stimă de sine și optimizarea stimei de sine prin valorizarea elevilor. 

Durata proiectului: 

  Februarie 2021 – Mai 2021 

 

Grupul ţintă: 

elevii clasei  a IX-a A 

 

Calendar activităţi: 

Nr.crt. Activitatea Modalităţi de realizare Data 

1. Fișă de documentare: 

Inteligența emoțională 

Fișă de lucru  

Aplicarea fişei de lucru: 

Inteligența emoțională 

Februarie 

2021 
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2. Fișă de documentare: Teoria 

inteligențelor multiple 

Fișă de lucru 

Aplicarea fișei de lucru: 

Teoria inteligențelor multiple 

Martie 

2021 

3. Fișă de documentare: Tipuri 

de temperament 

Test   

Aplicarea testului de identificare a 

temperamentului 

Aprilie 

 2021 

4. Fișă de documentare: Cum să 

fii matur emoțional? 

 Test  

Aplicarea testului de maturitate 

emoțională 

Aprilie  

2021 

5. Fișă de documentare: Ce este 

stima de sine și cum o putem 

îmbunătăți? 

 Chestionar  

Aplicarea chestionarului privind 

stima de sine 

Mai  

2021 

 

Evaluarea proiectului: 

• Chestionare; 

• Fişe de lucru; 

• Portofolii. 

 

Rezultate aşteptate: 

Pornind de la ideea că perioada anilor de școlarizare, cu toate implicațiile, este foarte importantă și în 

același timp comportă un anume risc pentru dezvoltarea sau blocarea capacităților interrelaționare ale elevilor, 

am considerat că prin derularea acestui proiect, putem să îi ajutăm pe elevi să-și optimizeze comportamentul, 

astfel încât să se poată adapta și integra social cât mai eficient și, în același timp, să își dezvolte abilitățile de 

viață printr-o manieră de învățare activă, inedită și creativă.  

 

Diseminarea rezultatelor: 

• Amenajarea în şcoală, a unui spaţiu ce va conţine un panou cu rezultatele proiectului, imagini cu elevii 

din timpul sesiunilor de formare, desene, postere,etc; 

• pagini de social media: Facebook, Instagram 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

“Doar împreună vom reuși” 

                                                    

                                                      Prof. Lepoiev Gabriela Marinela   

                                                      Grădinița P.P NR 26 Timișoara 

 

 

         Motto: „O faptă bună nu este niciodată pierdută; cine seamănă bunăvoinţa, culege prietenie, iar cine 

plantează bunătate, adună dragoste.” 

 

A.Tipul proiectului:  proiect educațional local 

      Domeniul: Educaţie pentru societate 

 

B. Aplicantul:   

Coordonatori:  

Parteneri:   

 

C. Context: 

Argument: 

Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al 

societăţii,  incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea 

personalităţii, de atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. 

              Prin proiectul “Doar împreună vom reuși” se doreşte dezvoltarea unor relaţii de 

colaborare şi susţinere sub aspect educativ a copiilor proveniţi din medii dezavantajate de 

către grădiniţe care pot să realizeze acest lucru din punct de vedere logistic, dezvoltându-se, în 

acelaşi timp, la copii calităţi precum empatia, răbdarea de a asculta, interesul pentru celălalt , 

grija faţă de alţi semeni. 

               Proiectul nu are în vedere doar preşcolarii grădiniţelor implicate, ci şi părinţii acestora şi 

alţi factori asociaţi procesului educativ. 

               Prin colaborare, susţinere şi înţelegere se poate crea o lume mai bună şi se poate da o 

şansă în plus la educaţie. 

     Ceea ce dorim cu toţii, educatoare, părinți este să creştem copii sănătoşi şi educaţi. Dacă toate activităţile îl 

pregătesc pe cel mic pentru a deveni OM în sensul social al cuvântului, educaţia  îl ajută să rămână om, să 

trăiască. 

D. Analiza Swot 

PUNCTE TARI:  

• curiozitatea copiilor de a cunoaște mediul în care trăiesc; 

• cadre didactice cu experiență în derularea de proiecte; 

• activități de educație pentru societate desfășurate în cadrul activităților pe domenii experiențiale, 

• educația pentru societate: 

        • pune copilul în contact cu mediul, 

        • răspunde nevoilor copilului de cunoaștere concretă, 

        • contribuie la cunoașterea consecințelor faptelor proprii și chiar ale adulților, 

        • determină formarea unei atitudini civice. 

PUNCTE SLABE: 

• baza materială insuficientă. 

OPORTUNITĂȚI: 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1731 
 

• educația pentru societate  este o necesitate. 

AMENINȚĂRI: 

• limite financiare, 

• participarea minimală a părinților la realizarea unor activități pentru societate din cadrul proiectului ( lipsa 

de timp). 

 

E. Descrierea proiectului: 

Scop: 

➢ Reducerea abandonului şcolar şi atragerea copiilor în grădiniţă prin implicarea activă a 

preşcolarilor, cu suportul părinţilor şi al cadrelor didactice, în activităţi specifice de 

voluntariat care să vizeze copii din medii defavorizate.  

➢ Stimularea interesului pentru actele de cultură specifice nivelului preşcolar şi pentru 

extinderea orizontului de cunoaştere. 

➢ Conştientizarea de către preşcolari a pericolelor la care se expun atunci când ignoră şi nu respectă 

aceste reguli. 

Obiective: 

➢ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor şi a părinţilor în acţiuni de 

voluntariat venite în sprijinul copiilor din medii dezavantajate; 

➢ Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, muncă în echipă; 

➢ Sensibilizarea copiilor cu privire la problemele semenilor lor – dezvoltarea empatiei; 

➢ Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare – cultivarea altruismului; 

➢ Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, solidaritate, armonie și bună dispoziție 

în relațiile cu copii din grupuri dezavantajate.. 

➢ Organizarea unor concursuri şi expoziţii tematice; 

➢ Implicarea preşcolarilor în demersurile practice; 

Grup țintă: 

➢ Preşcolarii,  

➢ Educatoare 

➢ Părinţi 

Durata: 

 Proiectul se derulează în anul școlar 2020-2021 . 

Resurse: 

 a) Resurse umane: 

                Echipa de proiect: 

 

b) Resurse materiale: 

  • panouri pentru expoziții, aparat foto, cameră video etc. 

 c) Resurse informaționale: 

     • proiectul educațional al unității: 

  • cărți, reviste, CD, DVD,și soft-uri educaționale; 

  • suport logistic oferit de specialiști. 

 d) Modalități de publicitate: 

  • afișe la nivelul unității; 

  •scrisori de intenție; 

  •convenții de colaborare. 

Parteneri educaționali: 

 a) interni 

 Toți partenerii vor colabora cu educatoarele care inițiază proiectul educațional și se vor implica cu 

responsabilitate în realizarea activităților specificate în anexa proiectului(Anexa1). 
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 b)externi 

Metode și tehnici de lucru, forme de organizare: 

 • metode și tehnici: observația, explicația, demonstrația, exercițiul, problematizarea, brainstorming-

ul, conversația euristică, învățarea prin descoperire, povestirea, desenul, pictura, activitățile practice, 

euritmie, jocul muzical, jocul de mișcare, jocul didactic, jocul de rol, vizite etc. 

 • forme de organizare: colectiv, pe grupe, individual. 

Monitorizare și control: 

 • supravegherea activității preșcolarilor în timpul derulării proiectului; 

 •verificarea modului în care copii au receptat mesajul; 

 •discuții cu părinții; 

 •fotografii din timpul activităților; 

 •consemnări în jurnalul grupei. 

Indicatori de performanță: 

 •atitudinea preșcolarilor de responsabilitate fașă de mediul în care trăiesc; 

 • comportamentul civilizat al preșcolarilor; 

 • realizarea concretă și eficientă de către preșcolari a activităților planificate în cadrul proiectului; 

 • 50% dintre părinți colaborează în cadrul activităților de educație planificate. 

Evaluare- Calitate: 

-Reducerea abandonului şcolar; 

-Creşterea frecvenţei la grupă a preşcolarilor din medii dezavantajate; 

-Creşterea numărului de copii care frecventează grădiniţa; 

-Dezvoltarea vocabularului copiilor prin utilizarea cărţilor şi implicarea în diferite activităţi 

culturale; 

-Responsabilizarea copiilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

-Promovarea imaginii grădiniței în comunitate• organizarea unor expoziții cu lucrările realizate de către 

preșcolari; 

 • realizarea unor albume ale activităților realizate; 

 • realizarea unei prezentări Power Point a rezultatelor proiectului educațional; 

 • atragerea părinților prin participarea lor la activitățile desfășurate. 

Valorificare: 

 • împărtășirea imformațiilor, a rezultatelor în rândul cadrelor didactice, preșcolarilor, părinților, 

oficialităților locale. 

 • crearea unei baze de informare pentru cadrele didactice; 

 • promovarea activităților instructiv -educative din grădiniță în comunitate. 

Calendarul activităților (Anexa 1) 

Sustenabilitatea proiectului: 

 Există posibilitatea de dezvoltare și continuare a proiectului în viitorii ani școlari în funcție de 

rezultatele obținute. 
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CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

 

 

NR. 

CRT 

Perioada 

 

Denumirea activității Forma de 

realizare 

Locul desfășurării Cine răspunde 

1. Octombrie 

 

Lansarea proiectului Schimb de informații între 

parteneri 

Telefonic, e-mail, 

online 

Prof. Lepoiev 

Gabriela 

2. Noiembrie “Povestim despre noi!” 

 

- Întâlnire nonformală între 

cadre didactice din 

grădiniţele partenere 

Grădinița P.P Nr.26 

      Timișoara 

Cadrele didactice 

 

3. Decembrie  "Spiridușii lui Moș 

Crăciun!" 

 

- Realizarea unor colecte de 

rechizite, jocuri pentru 

preşcolarii din grădiniţele 

defavorizate 

Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

Cadrele didactice 

4. Ianuarie „O poveste pentru 

fiecare!” 

-Povestea educatoarei 

-Memorizare 

Grădinița P.P Nr.26 

   Timișoara 

Cadrele didactice 

 

5. 

 

 

Februarie 

 

 

„Scrisoare către prietenul 

meu” 

Realizarea unor lucrări  cu 

tema la alegere pentru 

copiii din grădinițele 

defavorizate 

Grădinița P.P Nr.26 

   Timișoara 

Cadrele didactice 

 

6. Martie 

 

"Alb și roșu -mărțișor 

 

-realizarea unor mărțișoare 

pentru copiii din grădinițele 

defavorizate 

Grădinița P.P Nr.26     

Timișoara 

Cadrele didactice 

 

7. Mai  ,,O zi împreună!” 

 

-program artistic Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

Cadrele didactice 

 

8. Iunie 
”Un  copil, un copac , o 

floare! 

-evaluare Grădinița P.P Nr.26 

Timișoara 

 

Cadrele didactice 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1734 
 

PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

„SUFLET PENTRU SUFLET” 

 
Streche Delia Ionela 

Școala Gimnazială Nanov, jud. Teleorman 

Preda Mirela Violeta 

Școala Gimnazială ”Mihai Eminescu” Alexandria, jud. Teleorman 

 

Motto : Facem lucruri care contează ! ”     

Titlul proiectului:                                    

 

Durata proiectului : anul școlar 2020/ 2021 (ianuarie 2021 –iunie 2021) 

Scopul proiectului : Stimularea mentală, antrenarea fizică, integrarea socială și dezvoltarea mai amplă 

a abilităților copiilor cu nevoi prin activități recreative, de imaginație și terapeutice ( arte plastice, 

muzică, sport, petrecerea timpului liber) 

Grup țintă : -  copiii de la Centrul de recuperare „Pinocchio” 

                  -  15 elevi voluntari de la Școala Gimnazială   

                   -12 elevi voluntari de la Școala Gimnazială   

Obiective : 

 Implicarea elevilor, cadrelor didactice și a altor voluntari în cadrul unor   proiecte ce vor fi 

realizate împreună cu persoanele defavorizate 

 Educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii 

din alte grupuri 

 Dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a 

responsabilităților 

Rezultate așteptate : 

 Creșterea stimei de sine 

 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare 

 Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare 

Modalități de monitorizare și evaluare : 

 Întâlniri lunare online ale echipelor de proiect 

 Chestionare aplicate beneficiarilor, voluntarilor, cadrelor didactice 

 Procese- verbale încheiate în urma desfășurării activităților 

 Raport de evaluare finală 

Impactul proiectului 

 Îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale 

Modalități de realizare: 

❖ Echipa de proiect comună  va realiza materialele  publicitare (pliante, post-ituri, 

comunicate de presă) pentru  promovarea proiectului   

❖ Elevii voluntari și cadrele didactice voluntare de la Școala Gimnazială                     și 

Școala Gimnazială                      se vor întâlni online cu ceilalti copii beneficiari pentru 

desfășurarea unor activități. 

Produse ale proiectului: fotografii, afișe, lucrări realizate de către elevi. 

Bugetul proiectului: 

✓ Consumabilele  utilizate pentru obținerea diferitelor produse/ lucrări vor fi procurate de către 

școlile implicate în proiect. 

✓ Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate de către cadrele didactice și elevii 

voluntari. 
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Calendarul activităților 

 

Nr. 

Crt. 

Denumirea activității/ 

activități 

Data  Resurse Responsabili 

Umane materiale 

1. Mica Unire 

Prezentarepower point 

despre unirea Principatelor 

Române 

24. ian. 2021  27 elevi 

voluntari 

9 copii 

beneficiari 

Cadre didactice 

voluntare 

Hârtie colorată, lipici 

cu sclipici, cartoane 

colorate, brad, cd-uri 

cu colinde, prezentare 

– Semnificația 

Crăciunului 

Profesorii 

coordonatori  

2. „Dă-mi mâna, prietene!” 

-sărbătorirea zilei de 

naștere a elevilor 

beneficiari și voluntari 

născuți în semetsrul I 

-concurs de cultură 

generală 

  

28 ianuarie 2021  

 

 

 

 

27 elevi 

voluntari 

9 copii 

beneficiari 

Cadre didactice 

voluntare 

Felicitări, diplome , 

materiale pentru 

jocurile distractive 

Profesorii 

coordonatori si 

personalul Centrului 

de Îngrijire  

3. „Ce miros au meseriile?” 

-prezentarea/ recunoașterea 

unor meserii (imagini, 

ghicitori) 

-recitări de versuri online 

-prepararea unor salate/ 

dulciuri/ gustări(poze) 

Februarie 2021  27 elevi 

voluntari 

9 copii 

beneficiari 

Cadre didactice 

voluntare 

retroproiector, laptop, 

planșe didactice,  

versuri selecționate, 

alimente pentru 

prepararea unor 

gustări, diplome de 

participare 

Profesorii 

coordonatori si 

personalul Centrului 

de Îngrijire  

4. „Mărțișoare, 

mărțișoare...” 

-Legenda mărțișorului- 

audiere 

- confecționarea de 

mărțișoare și oferirea 

acestora 

Martie 2021  27 elevi 

voluntari 

9 copii 

beneficiari 

Cadre didactice 

voluntare 

textul „Legenda 

mărțișorului”, cd-ul cu 

cântecul „Mărțișoare, 

mărțișoare”,laptop,  

materiale necesare 

confecționării de 

mărțișoare 

Profesorii 

coordonatori si 

personalul Centrului 

de Îngrijire  

5. „Natura ne zâmbește!” 

-Realizarea  de afișe 

ecologice 

-Ce putem face cu 

materialele reciclabile? 

-Construirea unei machete 

din cutii, peturi/ doze și 

expunerea acesteia la loc 

vizibil  

Săptămâna 6-10 

aprilie 2021  

9 copii 

beneficiari, 

22 elevi 

volunatari, 

8 cadre didactice 

voluntare  

Cartoane, markere, 

lipici cu sclipici, 

hârtie colorată, puieți, 

răsaduri/ semințe de 

flori, materiale 

reciclabile 

Profesorii 

coordonatori si 

personalul Centrului 

de Îngrijire 

 

6. „Am reușit!” 

-întâlnire online de 

evaluare a activităților 

-impresii, opinii 

Iunie 2021 27 elevi 

voluntari 

9 beneficiari 

Cadre didactice 

voluntare 

Chestionare de 

evaluare a 

activităților, impresii, 

opinii 

Profesorii 

coordonatori si 

personalul Centrului 

de Îngrijire  
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI 

 

                                                                                                      Prof.Vărcuș Mihaela 

                                                                                                                        Grădinița P.P. 1 Arad 

 

"A-ți învăța copiii să facă binele înseamnă a le lăsa moștenirea cea mai prețioasă" 

                                                                                                                                     Montegazz 

Ă Argument a le lăsa moştenirea cea  

Au existat şi există şi azi oameni cu suflet generos, oameni cu dragoste şi grijă faţă de semenii 

lor, oameni care doresc să dăruiască şi să ajute persoanele aflate la nevoie. Astfel de OAMENI sunt şi 

cei de la  o asociaţie care a fost si este alaturi de copiii acre provin din familii cu probleme sociale. 

            Sensibilitatea la problemele celor din jur, disponibilitatea acestei asociaţii de a le oferi bucurii 

familiilor nevoiaşe şi nu numai , ci şi copiilor de la grădiniţa noastră, precum şi de la alte grădiniţe şi 

şcoli, prin donarea de jucării, diferite jocuri,  rechizite, mobilier etc. ne-a îndemnat să iniţiem acest 

proiect de parteneriat educaţional în care să implicăm atât preşcolarii cât şi familiile acestora. 

            În cadrul activităţilor educative – la educaţia religioasă - copiii îşi însuşesc unele elemente de 

religie care definesc portretul spiritual al poporului român, învaţă cum să se comporte, să fie mai buni 

şi mai atenţi cu cei din jur,  învaţă şi îşi dezvoltă comportamente responsabile, respect faţă de valori şi 

ceea ce este foarte important activităţile desfăşurate trezesc în conştiinţa lor trăsături morale precum 

cinstea, curajul, responsabilitatea , respectul, generozitatea.... 

            Generozitatea nu apare spontan, ea trebuie învăţată. Iată de ce, având modelul doamnelor de la 

această asociaţie am dorit să îi educăm pe copii să adopte o atitudine corectă faţă de cei din jurul lor, 

faţă de cei în nevoi, să înveţe din activităţile şi din întâlnirile cu partenerii de proiect să fie generoşi de 

mici, să ştie să dăruiască şi să ştie să  aprecieze când primesc ceva. 

           Astfel s-a născut  ideea acestui proiect  de parteneriat educaţional  

                         “  O FAPTĂ  BUNĂ ÎN FIECARE ZI  !  „ 

 

           Scop 

- formarea   unor  virtuţii  creştine: cinste,  adevăr,  dreptate, generozitate 

- sensibilizarea   copiilor  faţă  de  problemele  semenilor lor aflaţi în dificultate cultivarea   

sentimentului de întrajutorare 

 -  extinderea   colaborării   către   factorii   sensibili   faţă   de dezvoltarea  educaţiei 

 - sensibilizarea     celor   care    ar    putea    avea    o  relativă disponibilitate   în raport cu  susţinerea,   

 - facilitarea   integrării  sociale a  copiilor  aflaţi  în dificultăţi 

    materiale 

Obiective: 

Obiective accesibile vârstei preşcolare: 

⚫ Să  se comporte adecvat în diverse situaţii de interacţiune socială zilnică la  grădiniţă,biserică, 

pe stradă. 

⚫ Să   manifeste   spirit   de   echipă   şi   să   colaboreze   în  realizarea unei activităţi în comun. 

⚫ Să   manifeste  disponibilitate  în  a  participa  la acţiunile   specifice grupului. 

⚫ Să   manifeste   încredere,  curaj  în  raport  cu  sine  şi  cu ceilalţi. 

⚫ Să-şi  asume  responsabilităţi în  realizarea unei sarcini de grup. 

⚫ Să manifeste  disponibilitate  afectivă  precum şi toleranţ  cu colegii de grup în realizarea 

sarcinilor comune. 
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Obiective pentru cadrele didactice şi parteneri: 

– disponibilitate  pentru  realizarea parteneriatului 

– deschidere  spre  comunicare şi  dialog  real 

– realizarea  de acţiuni umanitare împreună cu părinţii şi copiii, constând în colectarea 

de haine şi jucării pentru copiii sărmani 

Grup ţintă 

                  -   copiii grupelor de niv.I si.II  

Resurse  

Umane :           Cadre didactice.   

                         Părinţii copiilor.  

                         Copiii de grupa mijlocie si mare 

                         Reprezentantii  asociaţiei  

Materiale         cărţi, casete, reviste cu conţinut religios 

Temporale       octombrie 2019 – iunie 2020 

Financiare       finanţarea proiectului este susţinută de sponsori  

Parteneri 

                      - ONG 

                      - reprezentanti biserica 

           -  părinţi 

Calendar acțiuni 

Data Acțiunea  Locul de desfășurare 

noiembrie „ Oaspeţi dragi”  

vizitarea unui centru de 

vârsnici 

Centru de vârsnici 

decembrie „Daruri pentru tine, copile 

drag” 

 oferirea de jocuri, jucării, 

rechizite, mobilier  

 

Grădiniță 

decembrie „O, ce veste minunată” 

 colinde la  Biserică 

Biserică 

martie „Mamă dragă, pentru tine”  

program artistic prezentat 

partenerilor de la asociație 

 

Grădiniță 

aprilie „Să fii darnic, să fii bun” 

strângerea de jucării şi haine 

pentru copiii săraci 

 

Grădiniță 

 

Modalitati de diseminare 

Presă 

Pliante şi broşuri 

Expoziţii  
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Prezentarea cu diferite ocazii (şedinte cu părinţii, schimburi de experienţă) a proiectului realizat în 

PowerPoint. 

Evaluarea proiectului 

     -   portofoliile întocmite; 

     -   raport de evaluare incluzând principalele activităţi desfăşurate,  rezultatele obţinute. 

     -   albume  cu  fotografii  reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor; 

     -   realizarea  unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor; 

     -   realizarea unui CD de prezentare a activităţilor desfăşurate 

 

CONCLUZII  

            Deşi rezultatele nu sunt vizibile imediat, important     este    ca    demersul   nostru  să   aibă 

continuitate   pe   tot   parcursul   şcolarităţii  astfel încât,  peste   ani,   copiii   noştri   să   înveţe să fie 

generoşi, să  înveţe  să  dăruiască,  să  ajute  şi mai ales  ca  toate  aceste  gesturi  să le facă din proprie 

iniţiativă. 

" Nu există artă mai frumoasă decât arta educaţiei. Pictorul şi sculptorul fac doar figuri fără 

viaţă, dar educatorul creează un chip viu: uitându-se la el se bucură şi oamenii, Se bucură şi 

Dumnezeu...." 

             

Sfântul IOAN GURĂ DE AUR 
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Proiect educațional Prietenii naturii 

prof. înv. preșcolar Filote Teodora 

Gr. Nr. 1 Fârțănești 

 

• ECHIPA DE PROIECT: 

Coordonator proiect Grădinița  nr. 1 Fârțănești, județul  Galați:  

 Director, Mardare Mioara 

Prof. înv. preșcolar: Filote Teodora 

Partener, Grădinița cu P.P “Petru Rareș”comuna Frumușița, județul Galați:  

Director, Sasu Laura Cristina 

Prof. înv. preșcolar, Nadă Florentina Anca 

• INFORMAȚII DESPRE PROIECT: 

Titlul proiectului: Prietenii naturii 

Categoria în care se încadrează proiectul: ecologie și protecția mediului 

Participanți: preșcolari, cadre didactice, părinți. 

• ARGUMENT 

 Protecția naturii devine tot mai mult una din cele mai importante preocupări ale societății 

contemporane. Interesul și dragostea pentru natură sunt la  majoritatea copiilor instinctive. În plus, 

comportamentele și convingerile formate copiilor la o vârsta cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viața. Am pornit de la interesul firesc al copiilor pentru ceea ce reprezintă, în general, 

natura pentru ei. Pentru a fi prietenul naturii trebuie să ai un comportament ecologic, s-o ocrotești, 

menținând curățenia și îngrijind frumusețile ei, oriunde te-ai afla. În epoca contemporană, o problemă 

de stringentă actualitate este formarea și educarea copiilor în spiritul unor responsabilități umane ce 

vizează protecția mediului înconjurător și a unui  stil  de  viață   sănătos,  prin  alimentație  și mișcare.  

Educația    pentru  ocrotirea  mediului constituie parte integrantă a unei educații de bază. Adevărata 

educație ecologică își va atinge scopul numai atunci când copiii – cetățenii de mâine – vor fi convinși 

de necesitatea ocrotirii naturii și vor deveni factori activi în acțiunea de conciliere a omului cu natura. 

Conștientizând frumusețea mediului local, promovând pitorescul zonei în care locuiesc, copiii vor 

înțelege utilitatea acțiunilor ecologice.  

• SCOPUL PROIECTULUI: Formarea unei atitudini responsabile și active pentru gestionarea și 

ocrotirea mediului înconjurător, în vederea menținerii echilibrului ecologic. 

• OBIECTIVE SPECIFICE: 

 -cunoașterea și utilizarea unor termeni și noțiuni specifice științelor naturii;  

-exersarea și dezvoltarea capacității de explorare/investigare a mediului înconjurător, a 

fenomenelor naturale;  

 -formarea unei atitudini pozitive față de mediul înconjurător prin stimularea interesului față de 

păstrarea unui mediu echilibrat și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a acestora. 

•  GRUP ȚINTĂ:  preșcolarii de la grupa mijlocie de la Gr. Nr. 1 Fârțănești, preșcolarii de la 

grupa mare de la Gr. Cu P.N Petru Rareș Frumușița, educatoare,   personalul  auxiliar  al  grădinițelor ( 

2 îngrijitoare), membrii comunității; instituții locale, preșcolari, elevi, educatoare și învățătoare 

partenere. 

• DURATA: septembrie 2020- iunie 2021 

•     RESURSE - UMANE: preșcolari, cadre  didactice, 2 îngrijitoare, părinți, reprezentanți autorități 

locale. 
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                                     -MATERIALE: Materiale necesare pentru ecologizare (mănuși, saci menajeri, 

recipienți de colectare selectivă a  deșeurilor etc.), semințe de  flori, pământ pentru flori, vase flori, 

pahare de unică folosință, diferite semințe. 

                              - FINANCIARE: sponsorizări 

• ACTIVITĂȚI  PROPUSE SPRE DESFĂŞURARE: 

Titlul activității Data/Perioada de 

desfășurare 

Locul 

desfășurării 

Participanți Descrierea activității 

Pregătirea 

proiectului 

Septembrie 2020 Platforma 

Zoom 

Educatoare Încheierea protocoalelor de colaborare. 

Stabilirea calendarului activităților. 

Stabilirea responsabilităților 

Popularizarea proiectului 

Să ne cunoaștem! Octombrie 2020 Platforma 

zoom 

-preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

-prezentarea copiilor; 

-formular Google Forms Prietenul sau 

inamicul naturii?; 

 

Culorile toamnei Octombrie  2020 Curtea 

grădiniței, 

parc 

-preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

-observarea culorilor toamnei; 

-adunare frunze și presarea acestora. 

Din nimicuri-

jucării 

Noiembrie 

2020 

Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

-realizare de jucării din materiale din natură; 

-realizarea unor lucrări plastice din frunze 

presate. 

-expoziție online cu lucrările realizate. 

Crăciun fericit! Decembrie 2020 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

-realizare de felicitări din materiale 

reciclabile și trimiterea lor partenerilor. 

De la sămânță la 

plantă! 

Februarie 2021 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

Plantare de semințe de flori, fasole, grâu, 

porumb și observarea etapelor prin care acestea 

trec. 

Mărțișoare 

ecologice 

Februarie 2021 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

Confecționare de mărțișoare și felicitări din 

materiale reciclabile și materiale din natură. 

Trimiterea acestora partenerilor pentru a 

organiza expoziții cu acestea. 

Plantăm flori! Aprilie 2021 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

Activitate de plantare a florilor în curtea 

grădiniței. 

Să protejăm 

natura! 

Mai 2021 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

Concurs de desene având ca temă protejarea 

naturii. 
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-educatoare 

La sfârșit de 

proiect! 

Iunie 2021 Sala de grupă -preșcolari de la 

grădinițele 

participante; 

-educatoare 

Realizarea raportului final al proiectului. 

Prezentare Power Point cu poze realizate pe 

parcursul proiectului. 

 

• REZULTATE  AŞTEPTATE: ecologizarea  unor  spații verzi (curtea grădiniței);  refolosirea 

unor deșeuri colectate (confecționare de mărțișoare, felicitări); formarea coeziunii colectivului de copii; 

formarea și dezvoltarea unei  atitudini pozitive față de mediul înconjurător, care vor conduce la 

rezolvarea problemelor de mediu.  

• MONITORIZARE 

 -albume foto, înregistrări video, realizarea unui jurnal al proiectului (imagini, impresii, schimb 

de experiență  didactică, etc.) 

• DISEMINARE 

Raportul de activitate care cuprinde aspecte pozitive din derularea proiectului se va prezenta în cadrul 

lectoratelor cu părinții, în cadrul comisiilor metodice, în cadrul simpozioanelor organizate de CCD și 

ISJ Galați, mediatizarea mass-media, evidențierea copiilor participanți la proiect. 

• EVALUARE 

 -Organizarea unei expoziții cu fotografii/lucrări artistico-plastice din timpul desfășurării 

proiectului; 

• MEDIATIZARE 

 -Prezentarea/ diseminarea rezultatelor obținute prin: poșta electronică, articole în reviste de 

specialitate,  în presa scrisă și audiovizuală; 

 -Comisia metodică, Avizierul grădiniței. 

• FINALIZAREA PROIECTULUI 

 -Discuții, păreri,  concluzii  și propuneri la finalul parteneriatului. 

• IMPACT: modificarea percepției copiilor și a membrilor comunității asupra problemelor de 

mediu; constituirea unei comunități responsabile; creșterea interesului pentru  protecția  mediului;  o  

mai  bună  colaborare  între  școală/grădiniță  și  comunitatea locală. 

• ETAPELE PROIECTULUI: 

FORMAREA ŞI ORGANIZAREA ECHIPEI: septembrie 2020 

-Încheierea protocoalelor de colaborare 

-Stabilirea calendarului activităților 

-Stabilirea responsabilităților 

-Popularizarea proiectului 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR PROPUSE–octombrie 2020-mai 2021 

EVALUAREA PROIECTULUI – iunie 2021
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PROIECT  EDUCAŢIONAL 

„JOCUL ŞI MATEMATICA” 

 

Prof.înv.primar: Gina Popa 

Şcoala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu 

 

 

ARGUMENT  

 În cadrul şcolii activităţile matematice la treapta primară de învăţământ, vizează formarea 

competenţelor matematice specifice, necesare pentru dezvoltarea armonioasă a personalităţii elevului, 

care îi vor asigura premisele integrării şcolare la următoarea treaptă de învăţământ şi ale integrării lui 

sociale. 

Din anul şcolar 2018-2020 s-a hotarât realizarea proiectului JOCUL ŞI MATEMATICA, care 

să reunească toate activităţile tematice desfaşurate de/în şcoală.  

 Am elaborat acest proiect pornind de la premisa că, în ciclul primar, jocul rămâne una din 

modalităţile de bază pentru abordarea activităţii didactice. 

 “Jocul este munca, este binele, este datoria, este idealul vieţii. Jocul este singura atmosferă 

în care fiinţa psihologică cere să respire şi, în consecinţă, să acţioneze.”(Claponde, “Psychologie 

d’enfantes”). Şi de aici importanţa majoră pe care această activitate o are în viaţa copilului şi nu numai. 

 La această vârstă copilul munceşte jucându-se şi asta îi  face o plăcere deosebită.   Jocul şi 

matematica trebuie în primul rând să-i ofere copilului o relaxare, o ieşire din monotonia orelor de curs, 

o altfel de abordare a activităţii vieţii lui de şcolar. Prin activitatea de joc, elevul ajunge să muncească 

şi să realizeze lucruri interesante pentru el şi pentru cei din jurul său. 

 Folosind jocul în timpul orelor de matematică, doresc să-l determin pe elev să muncească cu 

plăcere, să aibă o comportare mult mai activă decât  la celelalte ore, să accepte competiţia cu sine şi cu 

ceilalţi parteneri de joc, să devină interesat de activitatea ce se desfăşoară. 

 Prin proiectul „Jocul şi matematica” urmăresc adaptarea unor cunoştinţe dobândite prin studiul 

curriculumului pentru rezolvarea de situaţii-problemă nonstandard, ca şi dezvoltarea unor activităţi de 

dobândire, pe cale intuitivă, a unor noţiuni complementare curriculumului. 

 Programul de activităţi cuprinde jocuri şi probleme distractive, de perspicacitate, care urmăresc 

dezvoltarea spiritului de observaţie, a memoriei, a agerimii minţii.  

 Matematica nu este numai o înşiruire de cifre, reguli sau capcane care trebuie rezolvate şi 

învăţate pentru că aşa prevede programa şcolară, ci poate fi şi o disciplină atractivă. Elevii trebuie 

convinşi că matematica nu este grea. 

 Această disciplină îi învaţă pe copii să fie atenţi, să gândească mai mult asupra datelor unei 

probleme, să observe orice amănunt interesant, să facă deosebirea între informaţiile relevante şi cele 

nerelevante pentru obţinerea unei soluţii corecte. Sarcinile didactice vizează şi dezvoltarea unei judecăţi 

analitice, necesară formării unei personalităţi inventive, puternic investigatoare.    

        Acest proiect, le-a deschis elevilor calea spre lumea minunată a cifrelor, propunându-le jocul 

matematic drept un demers didactic eficient al învăţării.  

        Elevii vor dezlega enigmele matematicii prin joc, rezolvând probleme de logică şi perspicacitate, 

probleme tip „ capcană-surpriză”, rebusuri. 

        Implicarea copiilor în identificarea şi selectarea materialului adecvat conţinuturilor propuse a 

determinat o schimbare în atitudinea lor faţă de şcoală, precum şi creşterea interesului faţă de propria 

lor formare. 
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OBIECTIVELE DE DEZVOLTARE PROFESIONALĂ: 

➢ Aplicarea strategiilor  de predare-învăţare- evaluare diferenţiată; 

➢ Îmbunătăţirea relaţiei de colaborare în actul educaţional cu toţi factorii educaţionali implicaţi; 

➢ Utilizarea software-elor educaţionale în procesul didactic; 

➢ Planificarea în detaliu a demersului didactic diferenţiat prin planuri individuale de învăţare pentru 

elevii grupului ţintă. 

 

PARTENERI PRINCIPALI :  

➢ Şcoala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu 

➢ Părinţii elevilor 

 

GRUP ŢINTĂ : 

5 elevi de la clasa I, de la Şcoala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu 

• familiile  participanţilor; 

• învăţătorul diriginte; 

• conducerea unităţii 

 

SCOPUL PROIECTULUI : 

• Îmbunătăţirea rezultatelor şcolare a elevilor din grupul ţintă, prin strategii bazate pe învăţarea 

diferenţiată. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

• Dobândirea unor cunoştinţe şi dezvoltarea unor competenţe care se vor reflecta în rezultatele la 

învăţătură ; 

• Dezvoltarea imaginaţiei elevilor prin transpunerea în cadrul desenelor proprii a personajelor, 

respectiv a acţiunilor acestora ;  

• Trezirea interesului părinţilor, a autorităţilor şi a comunităţii locale pentru şcoală şi pentru 

educaţie în general; 

• Creşterea prestigiului şcolii în rândul comunităţii locale; 

• Dezvoltarea motivaţiei pentru învăţare a elevilor; 

• Diminuarea absenteismului în rândul elevilor din grupul ţintă. 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI: 

 septembrie 2018- august 2020 

 

BENEFICIARII PROIECTULUI: 

• 30 elevi ai  clasei I , Şcoala Gimnazială Nr.1 Râmnicelu (12 fete, 18 băieţi, grupul ţintă: 3 băieţi, 2 

fete), cu vârste cuprinse între 8-10 ani; 

• învăţătorul clasei; 

• părinţi. 

 

 RESURSE MATERIALE : 

• hârtie (pt. xerocopierea materialului informativ şi realizat), planşe, creioane, jetoane, dosar, folii 

protectoare, coli glase, hârtie creponată, acuarele ,pensule, culori, markere; 

• logistica : P.C, videoproiector, imprimantă, aparat foto. 
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RESURSE TEMPORALE: 

• septembrie 2018- septembrie 2020. 

 

   SURSE DE FINANŢARE : 

• Finanţare în cadrul proiectului cofinanţat din Fondul social European prin Programul Operaţional 

Capital Uman 2014-2020, proiect derulat de  Asociaţia Excelenţă în Educaţie şi Formare Continuă 

în parteneriat cu Inspectoratul Şcolar Judeţean Buzău. 

 

    METODE DIDACTICE :  

• conversaţia; 

• explicaţia; 

• exerciţiul; 

• demonstraţia ; 

• jocul didactic; 

• problematizarea ; 

• rezolvare de probleme ; 

• proiectul 

 

 

PROGRAMUL  DE  ACTIVITĂŢI : 

 

NR. 

CRT 

TERMEN DE REALIZARE TEMA ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE 

1.  Octombrie  

10.10.2019  

În ţinutul numerelor Numere năzdrăvane 

Ne jucăm cu numere! 

-prezentare ppt: ”Povestea 

cifrelor” 

-lucrări plastice: numere şi cifre. 

 

2. Noiembrie 

14.11.2019 

Piticii în lumea figurilor 

geometrice 

 

Tehnica Tangram 

- prezentare ppt: „Povestea 

Tangram” 

-lucrări practice: „Căsuţa” 

 

3. Decembrie  

29.11.2019 

 

La mulţi ani, România! Program artistic 

-prezentare ppt 

-recital de poezii 

-expoziţie cu lucrări,colaje 

4. Decembrie   

19.12.2019 

 

Matematica de sezon 

 

Ninge cu ....probleme 

Brăduţii matematicieni 

- program artistic (colinde, 

scenetă: “Povestea bradului) 

5. Ianuarie   

23.01.2020 

Matematica şi limba română Pinocchio la .... şcoală! 

-calcule mintale în situaţii 

practice 

-rezolvare de probleme 

-personajele literare şi matematica 
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6. Februarie  

19.02.2020 

Matematică şi creativitate Desenăm, colorăm, rezolvăm! 

Probleme în versuri 

Desene cu teme matematice 

7. Martie  

16.03.2020 

Matematică în mijlocul naturii Mărţişoare.....matematice 

Primăvara- şcolăriţa 

-lucrări practice 

8. Aprilie 

31.03.2020 

Matematica în joc şi joacă Concurs ,,Matematica prin joc” 

-desene cu teme matematice 

-probleme vesele pentru copii 

isteţi 

9. Mai 

28.05.2020 

Concepte şi metode matematice Întrebări şi 

răspunsuri...matematice 

Grăbeşte-te încet! 

10.  Iunie 

11.05.2020 

Sărbătoarea cifrelor Program artistic 

Scenetă 

 

PRODUSE  FINALE : 

• expoziţii de creaţii artistice, fotografii; 

• albume foto (expoziţii, activităţi etc ); 

• biblioteca de date : material bibliografic, materiale realizate/achiziţionate în cadrul proiectului, 

fişe, portofolii, prezentări power point.   

                                                                                                                                                                                                                      

REZULTATE SCONTATE : 

• dobândirea unor cunoştinţe şi deprinderi de bază care se vor reflecta în rezultatele dobândite la 

învăţătură 

• creşterea interesului celor 5 elevi  pentru şcoală şi diminuarea absenteismului 

•  trezirea interesului părinţilor, a autorităţilor şi a comunităţii locale pentru şcoală şi pentru educaţie 

în general; 

• creşterea prestigiului şcolii în rândul comunităţii locale 

 

MEDIATIZARE : 

• Prezentarea proiectului în cadrul lectoratelor cu părinţii, cadrelor didactice în cadrul Consiliului 

profesoral; 

• Popularizarea proiectului prin spaţiul de afişaj al şcolii, postarea pe site-uri : forum.profesori, 

didactic.ro, etc ; 

• Participarea la concursuri şi simpozioane tematice; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

• expoziţii de fotografii; 

• albume foto; 

• mape şi portofolii; 

• concurs de portofolii, fotografii; 

• diplome. 
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Proiect educativ local 

Europa multiculturala  

Prof. Dr. Gheorghina Bîrlădeanu 

Școala Gimnazială ”Avram Iancu” Oradea 

Motto: 

“Lumea în care ţi se petrece viaţa e mai bogată sau mai săracă în proporţie directă cu capacitatea de 

a descoperi în juru-ţi miraculoasa bogăţie a diferenţelor, întruchipate în tot atâtea chipuri ireductibile 

care, la rândul lor, te vor descoperi pe tine, în deplină reciprocitate, ca unic, ireductibil şi de 

neînlocuit.” 

      Mihai Şora – “Firul ierbii” 

A. CONTEXT 

Un aspect important al educaţiei contemporane este dimensiunea europeană. Profesorul joacă un rol cheie 

în promovarea valorilor şi idealurilor necesare astăzi tânărului european. Dimensiunea europeană poate fi 

integrată în curriculum în trei moduri principale: în cadrul fiecărei discipline şcolare, într-o manieră trans-

curriculară şi prin activităţi extracurriculare. Indiferent de modalitatea aleasă, suntem convinşi că toate aceste 

activităţi îşi vor aduce contribuţia la dezvoltaterea identităţii europene a elevilor dar şi la îmbogăţirea 

cunoştinţelor despre contextul european actual. Prin participarea la diverse lecţii, activităţi şi proiecte despre 

valorile şi semnificaţiile Europei, elevii pot fi sprijiniţi în  dezvoltarea conceptului de apartenenţă la o comunitate 

mai largă de naţiuni. Mai mult decât atât, motto-ul Uniunii Europene “unitate în diversitate” reprezintă una 

dintre caracteristicile principale ale Europei, fiecare ţară are specificul şi unicitatea ei, dar în acelaşi timp toate 

ţările formează un tot unitar. Considerăm că elevii au nevoie să înţeleagă întregul context European actual, să 

cunoască valorile comune dar şi specificul fiecărei ţări care face parte din Europa. Ceea ce ne face diferiţi unii 

de alţii, ne face şi speciali în acelaşi timp, dar şi aduce un plus de valoare şi bogăţie Europei. Intenţionăm să 

creştem interesul elevilor faţă de caracteristicile particulare a diferitelor ţări dar şi faţă de Europa ca un tot unitar. 

 

B. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop: Desfăşurarea unor activităţi care urmăresc formarea şi informarea elevilor în spiritul normelor, 

valorilor şi exigenţelor europene, precum şi promovarea  diversității culturale europene. 

Obiective: 

➢ informarea copiiilor despre Uniunea Europeană; 

➢ organizarea unor activităţi concrete pentru a promova valorile Uniunii     Europene; 

➢ desfăşurarea cu ajutorul elevilor a unei campanii de informare asupra Zilei 

Primăverii în Europa; 

➢ stimularea spiritului de colaborare şi competiţie al elevilor. 

➢ să cunoască ce este Uniunea Europeană şi în ce constă activitatea ei; 

➢ să recunoască simbolurile Uniunii Europene; 

➢ să distribuie materiale informaţionale despre Uniunea Europeană, Ziua Prămăverii 

în Europa şi Ziua Europei; 

➢ să realizeze desene, postere, compuneri legate de valorile promovate de Uniunea 

Europeană, Ziua Primăverii în Europa şi Ziua Europei. 

Grup ţintă: 

➢ Direct: Elevii din ciclul primar (clasele a II – a, a III – a şi a IV - a) şi gimnazial 

➢ Indirect: ceilalţi elevii, părinţii, comunitatea locală 

STRATEGII DE REALIZARE 

Metode şi procedee: 

➢ activităţi de informare;  
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➢ activităţi practice;  

➢ munca în echipă; 

➢ portofoliul;  

➢ desene;  

➢ postere; 

➢ fluturaşi; 

➢ compuneri; 

➢ chestionare. 

➢ prezentări tematice 

RESURSE 

➢ Umane: echipa de proiect 

➢ Materiale: calculator, imagini, postere, mape, coli de scris, pliante, aparat foto, cartoane 

color; 

➢ Financiare: sponsorizări din partea părinţilor pentru procurarea materialelor necesare. 

C. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. Denumirea 

activităţii 

 

Grup 

țintă 

Loc de 

desfășurare 

Rezultate Observaţii 

1. Lansarea 

proiectului 

 

 

Clasele 

 I-VIII din 

școală 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea 

Constituirea echipei de 

proiect, fişă de sugestii. 

Popularizarea proiectului 

prin amenajarea unor 

panouri în  holul şcolii; 

Se vor stabili 

temele abordate, 

responsabilităţile, 

modalităţile de 

desfăşurare ale 

activităţilor. 

2. Euroflag 

 

Clasele I-

VIII din 

școală 

și din 

școlile 

partenere 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea și 

școlile 

partenere 

Activităţi de informare a 

elevilor despre Uniunea 

Europeană 

(ţările, limbile vorbite, 

simbolurile specifice, 

drapelul, moneda...) 

Produsele, panourile 

confecţionate, fotografii. 

Elevilor li se vor prezenta 

PPT-uri legate de 

componenţa Europei, de 

limbile vorbite. 

Elevii vor confecţiona -

prezenta drapelele ţărilor 

europene şi vor participa 

la un concurs de 

recunoaştere a acestora. 

3. Expoziţie 

de desene 

cu tema 

„Unitate în 

diversitate” 

 

Clasele I-

VIII din 

școală 

și din 

școlile 

partenere 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea și 

școlile 

partenere 

Familiarizarea elevilor cu 

motto-ul „Unitate în 

diversitate” şi realizarea 

unei expoziţii sau a unui 

concurs cu desene realizate 

pe baza acestei tematici. 

Această activitatea poate 

fi desfăşurată la nivelul 

fiecare clase sau la 

nivelul întregii şcoli, fiind 

implicate toate clasele 

participante. 

 

4. Spring 

Celebrations 

in Europe 

 

Clasele I-

VIII din 

școală 

și din 

școlile 

partenere 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea și 

școlile 

partenere 

Identificarea unor tradiţii 

sau sărbători specifice 

primăverii în diferite ţări 

din Europa. 

Activitate desfăşurată 

la nivelul fiecărei clase 

sub forma unui concurs 

între echipe sau a unei 

prezentări individuale, 

fiecărui elev sau grup 

fiindu-i atribuită o ţară. 

5. Europa e 

în inima mea 

 

Clasele I-

VIII din 

școală 

și din 

școlile 

partenere 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea și 

școlile 

Evocarea unor imagini 

despre țări din Europa care 

au legătură cu preferințele 

și visurile lor, justificând 

titlul ales pentru activitate 

și demonstrând practic 

Ca urmare a activităţilor 

precedente, elevii vor fi 

familiarizaţi cu tematica 

abordată şi vor fi 

încurajaţi să prezinte o 

ţară , fie pe care au 
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partenere că Europa se găsește în 

inima fiecăruia dintre noi. 

vizitat-o, fie pe care 

doresc să o viziteze, cu 

scopul de a-i determina 

să identifice lucruri dragi 

sau pe care le admiră în 

contextul european 

(elemente istorice, 

culturale). 

6. La pas 

prin 

capitalele 

Europei 

 

Clasele I-

VIII din 

școală 

și din 

școlile 

partenere 

Școala 

Gimnazială 

,,Avram 

Iancu”, 

Oradea și 

școlile 

partenere 

Iniţierea copiilor în 

cunoaşterea capitalelor 

europene și a unor 

simboluri  (imn, drapel, 

monedă ), precum şi în 

cunoaşterea unor tradiţii, a 

unor atracţii turistice, a 

limbilor vorbite, a 

personalităţilor deosebite 

dintr-o anumită ţară 

europeană. 

Pentru a marca Ziua 

Europei, fiecare clasă 

participantă în proiect va 

reprezenta o ţară 

pregătind un moment 

cultural artistic, atracţii 

deosebite, panouri 

informative. 

 

D. EVALUAREA PROIECTULUI 

Desfăşurarea proiectului va fi urmărită în fiecare etapă prin folosirea de fişe de activitate, 

portofolii personale, albume foto, procese verbale și diseminarea activităților pe pagina de facebook 

a școlii. 

E. REZULTATE 

➢ Calitative:  

❖ Îmbunătăţirea cunoştinţelor despre tradiţiile ţărilor europene; 

❖ Dezvoltarea simţului de aparteneţă la ceea ce reprezintă Europa 

❖ Promovarea diversităţii culturale europene. 

➢ Cantitative: 

❖ Crearea unui panou publicitar al proiectului; 

❖ Publicarea unor articole despre proiect; 

❖ Organizarea în scop caritabil a unui târg culinar cu specific european. 

 

F.  DISEMINAREA PROIECTULUI 

În timpul implementării proiectului, vom organiza acţiuni permanente de promovare, 

mediatizare şi diseminare a proiectului, astfel: 

• permanent se va dezvolta un plan de publicitate a proiectului; 

• se vor măsura şi monitoriza rezultatele după fiecare activitate; 

• implicarea părinţilor în unele dintre activităţi; 

• popularizarea activităţilor prin mass-media; 

După finalizarea proiectului vom organiza la nivelul unităţii şcolare activităţi de promovare 

şi diseminare a proiectului, după cum urmează:  

• prezentarea activităţilor desfăşurate în cadrul consiliul profesoral 

• promovarea proiectului în cadrul şedinţelor cu părinţii 

 

G.  IMPACTUL PROIECTULUI 

Impactul aşteptat în urma implementării proiectului vizează: 

➢ îmbunătaţirea implicării şcolare la nivelul colectivelor de elevi; 

➢ creşterea prestigiului şcolii în comunitatea locală; 

➢  
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H. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Proiectul are reale posibilităţi de dezvoltare prin popularizarea acestor acţiuni în rândul părinţilor, 

elevilor şi profesorilor diriginţi. 

I. BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanțare: sponsorizări, fonduri proprii ale unității aplciante. 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT EDUCAȚIONAL 

„SĂPTĂMÂNA DĂRUIRII” 

                                                             Prof. înv.primar Stanciu Alina Georgeta 

                                                                                                     Școala Gimnazială nr.1Izvoarele 

 

         Voluntariatul reprezintă o modalitate prin care pot fi întărite și susținute valorile legate de comunitate 

, de binele făcut aproapelui, persoanele pot să își exercite drepturile și responsabilitățile de membri ai 

comunităților și se pot stabili puncte de legătură între diferite culturi.   Acesta educă omul în spiritul 

generozității, generozitatea reprezentând o condiție esențială a construirii unei lumi mai bune pentru noi și 

pentru viitorul societății. Acest tip de gândire trebuie de timpuriu imprimat în mintea copiilor, întrucât cele 

mai trainice calități, virtuți și comportamente ale omului se educă din copilărie, numai așa devin parte din 

comportamentul social al viitorului adult. 

     Pentru a genera în sufletul copiilor sentimentul plăcut al generozității, am considerat că este absolut 

necesară sensibilizarea acestora față de o categorie de oameni considerată defavorizată și care s-ar bucura 

sincer de întâlnirea directă cu elevii. 

Pornind de la frumusețea momentelor în care zmulgi un zâmbet de la persoanele cărora le oferi ceva, 

a luat naștere acest proiect- SĂPTĂMÂNA DĂRUIRII-  care a avut ca scop formarea părinților și copiilor 

Școlii Gimnaziale nr.1 Izvoarele în spiritul implicării voluntare și soluționării unor probleme sociale, 

culturale și educaționle identificate în comunitatea în care trăiesc. 

 Proiectul a presupus implicarea copiilor voluntari din școală în strângerea de haine,jucării,chiar și 

bani pentru familii defavorizate din Comuna Izvoarele. 

Elevilor li s-a vorbit despre situația oamenilor și copiilor cărora urmează să li se doneze 

hainele,jucăriile, despre ce înseamnă să fii generos și, mai ales, despre bucuria pe care fapta lor o va produce 

în rândul acestor familii cu copii. După strângerea acestor lucruri , însoțiți de cadrele didactice și părinți , 

elevii au înmânat pachetele pregătite celor care aveau mare nevoie de ele. 

  Elevii, însoțiți de părinți și de cadre didactice, au fost foarte bine primiți de familiile aflate în 

dificultate. Cel mai tare s-au bucurat  copiii care au primit aceste donații,dar și adulții au fost emoționați . 

Copiilor li s-a mulțumit pentru gestul frumos pe care l-au făcut, aceștia fiind foarte încântați de 

vizitele făcute și de faptul că au putut produce o așa mare bucurie. 

 Activitatea a fost un real succes, copiii din școala noastră deprinzându-se cu gestul de a dona și de a 

se simți minunat prin simplul fapt că au reușit să producă o mare bucurie altor persoane.    Activitatea 

desfășurată a fost un bun prilej de dezvoltare a compasiunii copiilor pentru persoanele defavorizate și de 

dezvoltare a spiritului civic al acestora. 
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PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT  

PRIMAVARA, ANOTIMPUL SPERNTEI 

                                                                                           Mirela Enache-prof.înv.primar 

Şcoala Gimnazială ,,Ştefan cel Mare ”, Focşani ,jud.Vrancea 

 

 

 

     

FEBRUARIE-MARTIE 

Motto:  

                   „ Eu pot să fac ceea ce tu nu poți face, iar tu poți face ceea ce eu nu pot face. Împreună 

putem face lucruri mari. Nimeni nu poate realiza vreodată singur ceea ce poate realiza prin parteneriat 

cu alții” (Maica Tereza) 

  

SCOPUL PROIECTULUI: 

          Stimularea interesului şi a dorinţei de a se cunoaşte şi de a forma noi cercuri de prieteni 

                 Dezvoltarea spiritului de colaborare între copii din diferite medii sociale și culturale; 

                 Realizarea unui schimb de experienţă benefic atât copiilor cât şi cadrelor didactice implicate. 

 

   OBIECTIVELE PROIECTULUI:  

❖ Educarea spiritului de colaborare, prietenie cu alţi copii; 

❖ Sensibilizarea părinţilor pentru a-i determina să se implice în activităţile ce se organizează cu copiii; 

❖ Culegerea şi valorificarea unor materiale menite să păstreze şi să ducă mai departe tradiţiile legate de 

mărţişor şi legenda acestuia; 

❖ Obţinerea unor fonduri în scop caritabil; 

❖ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii; 

❖ Formarea unui comportament civic, onest față de oameni  

❖ Să cunoască avantajele de care beneficiază cei care au prieteni; 

❖ Să ştie să colaboreze, să ia exemple pozitive, în spiritul dreptăţii, bunătăţii, hărniciei şi demnităţii prin 

exemple; 

❖ Să-şi exprime prin activităţi muzicale, sentimente, trăiri şi impresii; 

❖ Să participe alături de alţi copii şi adulţi la acţiuni specifice; 

❖ Să-şi formeze deprinderea unui comportament adecvat în calitate de gazdă sau musafir. 

 

          

ARGUMENT     

                Natura ne anunţă că primăvara a bătut la geam… Noi , cu mic cu mare, bucuroşi, am deschis 

fereastra, iar atunci am primit mângâierea soarelui de primăvară… Apoi împreună am descoperit “vestitorii 

primăverii”, iar pe ea, am poftit-o în clasa noastră, căci în inimă o purtăm mereu. La început timidă, dar apoi 

prinzând curaj, primăvara s-a instalat la noi…când noi încercam să găsim o temă  pentru acest proiect. 

                Tema “ Primăvara, anotimpul speranţei”, la o primă analiză se înscrie în cadrul obiectului abilităţi 

practice,dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea 
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temei, în căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema 

aleasă. 

              Proiectul propus atinge obiective nu doar din sfera educaţiei estetice, ci şi a celei morale şi chiar 

“economice”, dat fiind faptul că elevii vor desfăşura şi acţiuni de obţinere a unor mici venituri din munca lor 

care apoi vor fi orientate în scop caritabil spre .        

          Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile 

democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi să coexistăm într-o societate democratică 

europeană. În perioada şcolară , copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor afective, dar i se 

conturează şi posibilitatea de valorizare a acestora. Pornind de la premiza că inteligenţa emoţională constituie 

liantul între persoană şi mediul din care face parte , considerăm că unul dintre obiectivele şcolii şi ale familiei 

este educarea copiilor în sensul omeniei , generozităţii , receptivităţii, empatiei. Voluntariatul reprezintă o 

cale prin care orice om capătă experienţă, se poate exprima, se poate implica în problemele comunităţii din 

care face parte. Datoria noastră este să îi învăţăm pe copii, şi nu numai, să identifice nevoile comunităţii, să 

se implice şi să ştie să se comporte în situaţii diverse. Având în atenţie toate aceste considerente, ne- am 

propus ca prin acest proiect să încercăm să aducem o rază de soare şi bucurie în sufletele unor copii proveniţi 

din grupuri dezavantajate. 

 

COLABORATORII PROIECTULUI 

❖ Centrul de zi Dănuţ comuna Broşteni, jud Vrancea 

❖ Prof. înv. primar,Boldeanu Maricela -  Şcoala Gimnazială „Prof. Gen. Gh. Gheorghiu” 

Gologanu, jud.Vrancea 

  GRUPUL ŢINTĂ: 

❖ elevii clasei preg.  de la Școala Gimnazială „Ştefan cel Mare ” Focşani 

❖ elevii clasei a III-a de la Școala Gimnazială „Prof. Gen. Gh. Gheorghiu” Gologanu 

❖ cadrele didactice; 

❖ părinţii; 

❖ copiii de la centrul de zi „ Dănuţ” 

  RESURSE: 

a) temporale: Proiectul se va desfăşura pe perioada:  februarie-martie  

 b) umane: 

❖ cadre didactice; 

❖ elevi; 

❖ părinții 

b) spaţiale: 

❖ Şcoala Gimnazială „Ştefan cel Mare ” Focşani 

❖ Centrul de zi „ Dănuţ” com Broşteni 

d)financiare - finanţarea proiectului este susţinută de  către părinţii elevilor în prima fază (confecţionarea 

mărţişoarelor), iar din fondurile obţinute se vor achiziţiona cadouri de mărţişor pentru 

copiii din centru. 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: 

❖ întâlniri între coordonatorii de proiect; 

❖ întâlniri cu părinţii elevilor  

❖ ACŢIUNI COMUNE:  

❖ expoziţii cu lucrări confecţionate de elevi; 

❖ pregătirea darurilor pentru copii 

❖ serbare 

❖  
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR 

NR 

CRT. 

TEMA 

ACTIVITĂŢII 

MODALI-

TĂŢI DE 

REALIZARE 

LOCUL DE DESFĂŞU-

RARE 
DATA 

RESPONSA-

BILI 

1.    Propunerea 

lansării acestui 

proiect în cadrul 

şedinţelor cu 

părinţii claselor 

implicate 

    Întâlnire cu 

părinţii 

   Sala de clasă  feb.     Cadrele 

didactice ale 

claselor 

implicate 

2. “Martie, martie, 

mărţişor…” 

Activităţi 

practice de 

confecţionare a  

mărţişoarelor 

   sala de clasă februarie     Cadrele 

didactice 

,părinții și 

elevii 

3. 

 

Expoziţie cu 

vânzare 

“Primăvara, 

anotimpul 

speranţei”, 

Realizarea unei 

expoziţii cu 

vânzare  în 

holul școlii    

Școala Gimnazială “ 

Ştefan cel Mare” 

Şcoala Gimnazială 

“Prof.Gen.Gh.Gheorghiu” 

Gologanu 

Muzeul Unirii 

 

 

 

februarie        Cadrele 

didactice,  

elevii şi 

părinţii 

4. 

 

 

 

  “Mărţişoare 

muzicale” 

 

 

 Serbare 

şcolară- 

Donare de 

alimente 

copiilor din 

centru de zi 

“Dănuţ” 

 

 

  Centru de zi Broşteni  

 

 

 martie  

 

Cadrele 

didactice 

 elevii,  

părinţi  

Copiii din 

centru 

 

 

STRATEGIA DE REALIZARE: 

❖ observaţia, dezbaterea, analiza produselor activităţii; 

❖ lucru individual, pe grupe şi în pereche 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

❖ portofoliile întocmite; 

❖ diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin originalitate; 

❖ raport de evaluare incluzând principalele activităţi desfăşurate, rezultatele obţinute; 

❖ expoziţii  cu lucrări ale copiilor; 

❖ CD cu fotografii din timpul derulării proiectului. 

REZULTATE AŞTEPTATE:  

❖ valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării 

proiectului; 

❖ implicarea a cât mai multor elevi în acţiuni de participare şi colaborare 

❖ albume cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor 

❖  realizarea de expoziţii cu lucrări şi produse confecţionate în cadrul proiectului 
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❖  realizarea unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea  activităților 
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PROIECT EDUCATIV ,,Vreau să ajung un OM MARE” 

 

Prof. Gavra Mihaela 

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”- structură G.P.P. Nr.44, Oradea,Bihor 

 

 

Este un proiect educativ zonal de parteneriat educațional care cuprinde activități extrașcolare 

relevante din perspectiva prevenirii şi combaterii abandonului şcolar și a părăsirii timpurii a şcolii sau pentru 

dezvoltarea personală a preșcolarilor/elevilor din zonele dezavantajate. 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI 

a) Titlul : ,,Vreau să ajung Un OM MARE” 

b) Domeniul: activități extrașcolare 

c) Tipul de educaţie în care se încadrează: 

- educație civică, voluntariat, proiecte caritabile   

d) Tipul de proiect: Proiect zonal de parteneriat educațional  

 

B. APLICANTUL 

Coordonate de contact:  

Școala Gimnazială ,,Avram Iancu”  

Structură Grădinița cu Program Prelungit Nr.44 

Str.Ghe.Pop de Băsești, Nr. 3-3A        

Loc. Oradea, jud. Bihor 

Tel. 359453550         

E-mail: s08aiancuoradea@yahoo.com  

 

Coordonator:  

Prof. Gavra Mihaela 

 

Echipa de proiect (3-5 membri) 

C. CONTEXT 

Într-o societate  egocentristă  omul uită că  trăiește în comuniune cu alți oameni și că alături de el se 

află semeni ce au nevoie de înțelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând trebuie să învățăm să ne 

acceptăm, să învățăm să respectăm principiile democrației autentice, pentru că numai împreună vom reuși să 

coexistăm într-o societate democratică europeană.  

Educația interculturală constituie o opțiune ideologică în societățile democratice şi vizează  viitorii  

cetățeni să facă cea mai bună alegere și să se orienteze în contextul schimbărilor intervenite în sistemele de 

valori. Ea trebuie să devină o constantă a pregătirii cadrelor didactice și să-și pună amprenta asupra 

programelor școlare și materiilor de învățământ, asupra priorităților educative, asupra criteriilor de evaluare 

a competențelor și comportamentelor, asupra relațiilor cu părinții și comunitatea, permițând formarea  

comportamentelor în comunicare, cooperare și încredere în cadrul  grupului; respect reciproc, toleranța față 

de opinii diferite. 

În diversitatea etniilor si categoriilor sociale  de pe pământ constă frumusețea universului uman, 

fiecare dintre acestea contribuind la patrimoniu cultural cu specificul său. Istoria, tradițiile, cultura fiecărei 

etnii reprezintă un capitol important al universalității. 

Eliminarea discriminărilor între oameni trebuie să înceapă  cu eliminarea diferențelor din educație 

după porunca dată de Mântuitorul Iisus Hristos care ne mărturisește  că toți oamenii suntem egali înaintea lui 

mailto:s08aiancuoradea@yahoo.com
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Dumnezeu ,,Nu mai este iudeu, nici elin; nu mai este nici rob, nici liber; nu mai este parte bărbătească și 

parte femeiască, pentru că voi toți una sunteți în Hristos Iisus”. Galateni III-28 . 

Noi am conceput acest proiect din dorința de a demonstra că toții copiii indiferent de mediul social 

sau cultural din care provin, au vise și își doresc să ajungă oameni mari, importanți atunci când vor crește, 

de câte ori nu am întâlnit copii care trăiau la limita sărăciei dar visau ca atunci când vor fi mari să ajungă 

doctori, polițiști, profesori. Prin intermediul acestui proiect dorim să le cultivăm speranța că prin educație și 

multă muncă putem să ajunge ceea ce ne dorim în viață, important este să credem în forțele noastre, să 

învățăm să ne respectăm reciproc, să comunicăm, să ne tolerăm, să cooperăm cu ceilalți, deoarece doar așa 

nu vor mai exista diferențe între noi. 

          Dorința de progres real, afinitățile profesionale, aspirațiile și preocupările comune au constituit 

premisele proiectelor interșcolare la care conlucrează partenerii. Din experiența acumulată  considerăm  că, 

cele mai eficiente demersuri didactice menite să integreze  copiii în activitatea școlară sunt cele prin care le 

prilejuim cât mai multe ocazii să acționeze împreună, să se joace laolaltă, să descopere lucruri noi împreună, 

oferindu-le copiilor o multitudine de experiențe de învățare, înlesnind astfel integrarea în învățământul de 

masă . 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

Scop:  

Promovarea strategiilor multidimensionale integrate în vederea prevenirii discriminării sociale, 

reducerii sărăciei și abandonului școlar în rândul copiilor/elevilor inclusiv a transmiterii sărăciei între 

generații și educarea în spiritul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, al demnității și 

al toleranței, al schimbului liber de opinii. 

Obiective: 

1. Promovarea principiului învățământului democratic și garantarea dreptului la educație diferențiată, pe baza 

pluralismului educațional, în beneficiul individului și al societății; 

2. Ajutarea opiniei publice în conștientizarea drepturilor fundamentale și nevoilor copiilor/elevilor cu risc de 

abandon școlar;  

3. Corectarea stereotipurilor actuale cu privire la persoanele aflate în situații dificile cu risc de excluziune 

socială; 

4. Ajutarea copiilor/elevilor care trăiesc în medii dezavantajate să devină mai încrezătoare în forțele proprii 

oferindu-le acces la educație prin participarea la activități comune desfășurate în cadrul proiectului;  

5. Încurajarea schimbului de bune practici  între unități și alte părți interesate, 

6. Facilitarea accesului la cultură și la oportunități de petrecere a timpului liber; 

7. Încurajarea copiilor/elevilor din învățământul de masă și a cadrelor didactice de a se dedica activităților de 

voluntariat desfășurate cu copii/elevii și în afara prezentului program partenerial, în scopul susținerii 

procesului de integrare socială și dezvoltare educațională. 

 

Grup  ţintă:  

➢ direct: elevii din grădiniță și clasele pregătitoare -VIII;  

➢ indirect: părinţii, comunitatea locală 

 

o Durata: ianuarie – iunie 2021 
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E. CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt 

Activitatea Grup țintă Termen  Responsabil  Rezultate  Obs 

1. ,,Să pornim la drum cu 

încredere” 

 

Preșcolarii  

Elevii din 

înv.primar, 

gimnazial  

Ianuarie 

2021 

Coordonatorii 

din unitățile 

partenere 

Întocmirea proiectului 

Întâlnire pe platforma 

ZOOM cu coordonatorul și 

echipa de proiect din 

unitatea parteneră 

Încheierea acordului de 

parteneriat 

 

2. ,,Povestea de viață a unor 

oameni de succes” 

https://www.banatulazi.ro/intr

-un-top-60-al-femeilor-care-

au-schimbat-lumea-6-sunt-

romance/ 

Elevii din 

înv.primar, 

gimnazial  

Februarie 

2021 

Coordonatorii si 

cadrele didactice 

implicate în 

proiect 

Cunoașterea unor 

informații despre oameni 

care au reușit să se impună 

și să schimbe lumea 

 

3.  ,,Dorințele părinților/visele 

copiilor” – activitate de 

dezvoltare personală  

Preșcolarii  

Elevii din 

înv.primar, 

gimnazial  

Martie 

2021 

Coordonatorii si 

cadrele didactice 

implicate în 

proiect 

Crearea unor ateliere 

online/direct în cadrul 

cărora ambele părți, copii și 

părinți, vor face confesiuni 

cu privire la visele  și 

dorințele acestora în ceea ce 

privește viitorul copiilor. 

 

4. ,,Zâmbete, lumină și bucurie” 

–activități practic 

gospodărești și creative 

Preșcolarii  

Elevii din 

înv.primar, 

gimnazial  

Aprilie 

2021 

Coordonatorii si 

cadrele didactice 

implicate în 

proiect 

Realizarea unor activități 

practic-gospodărești cu 

tematică pascală (ouă 

încondeiate, cozonaci, 

felicitări, etc) de către toți 

copii și elevii implicați în 

proiect sub îndrumarea 

cadrelor didactice sau a 

părinților în cazul în care 

activitatea se va desfășura 

online. 

 

5. ,,Bucuroși să ne cunoaștem” Preșcolarii  

Elevii din 

înv.primar, 

gimnazial  

Mai 

 2021 

Coordonatorii si 

cadrele didactice 

implicate în 

proiect 

Întâlnire în mediul online, 

prin intermediul platformei 

ZOOM 

 

7. Evaluarea proiectului- 

întâlnire cu coordonatorii din 

unitățile partenere pe 

platforma ZOOM 

Cadrele 

didactice 

Iunie  

2021 

Coordonatorii 

din unitățile 

partenere 

Primirea unui feed-back din 

partea elevilor, cadrelor 

didactice și părinților 

implicați în proiect. 

 

 

F. MONITORIZAREA PROIECTULUI  

Coordonatorii proiectului vor monitoriza desfășurarea activităților. În evaluarea proiectului se va 

ține seama de modul în care s-au implicat preșcolarii/elevii, familiile acestora, cadrele didactice și gradul de 

realizare a obiectivelor proiectului. 

https://www.banatulazi.ro/intr-un-top-60-al-femeilor-care-au-schimbat-lumea-6-sunt-romance/
https://www.banatulazi.ro/intr-un-top-60-al-femeilor-care-au-schimbat-lumea-6-sunt-romance/
https://www.banatulazi.ro/intr-un-top-60-al-femeilor-care-au-schimbat-lumea-6-sunt-romance/
https://www.banatulazi.ro/intr-un-top-60-al-femeilor-care-au-schimbat-lumea-6-sunt-romance/
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G. REZULTATE CALITATIVE ȘI CANTITATIVE 

Calitative: 

- Menținerea unei frecvențe bune a tuturor copiilor/elevilor; 

- Valorificarea diferențelor fizice, psihologice (interese, aptitudini, valori) și a diferențelor social-culturale în 

activitățile desfășurate în grădiniță/școală; 

- Atragerea efectivă a copiilor în organizarea activităţilor extracurriculare comune,  conducând la creşterea 

numerică şi calitativă a acestor activităţi. 

Cantitative: 

- Implicarea și participarea unui număr de 203 copii, 710 elevi și 60 cadre didactice în derularea proiectului 

 

H. DISEMINAREA PROIECTULUI 

- Mediatizarea proiectului pe pagina web a școlii și în presa locală. 

 

I. IMPACTUL PROIECTULUI 

- Impactul proiectului asupra grupului țintă este dat de tematica acestuia și de activitățile propuse, de faptul că 

în ,,lumea grădiniței și școlii” diversitatea presupune recunoașterea incluziunii și egalizarea șanselor tuturor 

copiilor și elevilor, și nu o simplă plasare a copiilor împreună precum și consolidarea legăturilor dintre 

educație și valorizarea diversității umane prin promovarea unui etos școlar care valorizează toți copiii și 

familiile lor. 

 

J. SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

Posibilitatea continuării și organizării unor viitoare ediții este dată de tematica atât de cuprinzătoare 

și inepuizabilă a proiectului ,,Vreau să ajung un OM MARE!””. Atragerea de unități partenere din județ 

pentru desfășurarea unor activități specifice. 

 

K. BUGETUL PROIECTULUI 

o Surse de finanţare: sponsorizări, fonduri proprii 

o  

L. PARTENERI 

✓ Școala Gimnazială Nr. 1, Balc, Bihor 

✓ Familiile copiilor/elevilor  

 

M. ANEXE 

o Acordul de parteneriat  
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Proiect educațional 

CUM DĂRUIEÇTI, AÇA PRIMEÇTI! 

Prof. Înv. Primar Socea Magelona 

Școala Gimnazială Borlești -Structura ,, Ștefan cel Mare,, Mastacăn 

 

Argument 

Motto: 

,,Cu un bănuț dăruit poți câștiga cerul. Nu fiindcă cerul ar fi atât de ieftin, ci fiindcă 

Dumnezeu este atât de plin de iubire. Dacă n-ai nici măcar acel bănuț atunci dă un pahar cu apă rece!” 

( Sfântul Ioan Gură de Aur) 

Învățătorul este cel care se gândeşte mereu la sensibilizarea elevilor săi față de colegii de clasă, 

față de alți colegi, mai mari sau mai mici, prieteni, rude apropiate și chiar față de persoanele vărstnice 

din comunitatea în care trăiesc. 

Atunci când cu eforturi materiale minime, dar cu multă iubire se poate pune un mic stâlp de 

rezistenţă la întărirea încrederii în ceilalţi, nici un sacrificiu, efort, nu este prea mare. 

Un om care dăruiește din toată inima primește în schimb o bucurie de nedescris. Dacă renunțăm 

la ceea ce ne prisosește, ne vom da seama că acest gest de renunțare va fi completat de fericirea de a 

dărui. 

Să învățăm să fim generoși și să dăruim atunci când avem ocazia! 

Grupul ţintă: elevii clesei a III a de la Școala Gimnazială, Comuna Borlești- Structura 

,,Ștefan cel Mare ‘’ Mastacăn. 

Locul de desfăşurare: Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare’’ Mastacăn 

Perioada derulării proiectului : septembrie 2020 - august 2021 Responsabil 

de proiect: Prof.Socea Magelona 

SCOPUL: 

Trezirea unor sentimente de întrajutorare, apropiere și respect faţă de semeni. 

Atât copiii cât şi părinţii învaţă să fie mai buni, încercând să creeze momente de bucurie pentru 

cei din jur, pentru semeni, copii și adulți. 

OBIECTIVE: 

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici; 

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de semeni, a simţului civic, moral; 

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

- stimularea comportamentului participativ al elevilor la diferite acţiuni favorizate de 

momentele de sărbătoare din timpul anului. 

ORGANIZATORI : 

- Școala Gminazială Comuna Borlești-Structura Școala Gimnazială ,,Ștefan cel Mare’’ 

Mastacăn 

PARTENERII PROIECTULUI: Prof. înv. Primar Socea Magelona, părinții elevilor clasei a III 

a, autorități locale 

RESURSE: 

a) UMANE 
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➢ elevii clasei a III a de la Școala Gimnazială,, Ștefan cel Mare,, Mastacăn-Borlești 

➢ învățătorul; 

➢ părinţii; 

b) RESURSE MATERIALE 

➢ baza didactică a clasei. 

c) FINANCIARE 

➢ sponsorizări; 

METODE DE EVALUARE 

- expozitii cu lucrările elevilor 

- realizarea unui film/ colaj foto cu secvențe de la activitățile derulate. 

MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

- încărcarea și derularea proiectului pe platforma Etwinning 

- realizarea de filme/ colaje foto și promovarea activitățiilor pe 

diferite site-uri de socializare 

Prin acest proiect inițiat la nivelul unității școlare, mai exact la nivelul clasei, se urmărește 

încurajarea dorinței de a dărui, cu ocazia unor sărbători religioase importante din timpul anului, a 

zilelor de naștere, onomastice și a altor momente importante ale vieții de școlar. 

Fiecare, din puținul său, poate oferi un dar necondiționat în momentele speciale ale vieții. 

Elevii clasei a III a , împreună cu părinții și doamna învățătoare vor achiziționa diferite daruri, vor 

confecționa cu drag decorațiuni de Crăciun, felicitări, mărțișoare, decoarțiuni pascale, pe care le vor 

oferi colegilor de clasă și altor persoane din mediul apropiat. 
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PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr 

crt 

Activitatea Loc 

desf 

Termen Responsabil 

1. Bun găsit, dragă școală! 

*impărtășirea bucuriei revederii, a revenirii la 

școală după pandemie 

-sala de 

clasă 

-curtea 

școlii 

septembrie 

2020 

învățător 

elevi 

părinți 

2. E ziua mea! 

*sărbătorirea zilelor de naștere și a celor 

onomastice 

*evidențierea micilor bucurii dăruite/primite 

-sala de 

clasă 

-grădina 

școlii 

-online 

septembrie 

2020- 

august 2021 

învățător 

elevi 

părinți 

3. Sfântul Nicolae- prietenul copiilor 

* prezentarea online a unui material PPT cu date 

despre viaţa Sfântului Nicolae și binefacerile sale 

* Așteptându-l pe Moș Nicolae! ( daruri de la 

moș Nicolae) 

-online 

-curtea 

școlii 

 

5-6 

decembrie 

2020 

 

învățător 

părinți 

4. Vine, vine, Moș Crăciun! 

*Interpretarea unor colinde și cântece de Crăciun 

*Darul meu pentru cei dragi!(Secret Santa) 

-online 

-grădina 

școlii 

21-23 

decembrie 

2020 

Învățător 

părinți 

elevi 

autorități 

locale 

5. Povestea omului de zăpadă-poveste populară 

* explorarea textului literar 

* După faptă și răsplată!- daruri pentru 

implicarea în activitățile școlare și extrașcolare 

-online 

-grădina 

școlii 

18-22 

ianuarie 

2021 

învățător 

elevi 

părinți 

6. Mama mea e cea mai bună! 

* realizarea unor activități artistice pentru a 

omagia ziua tuturor mamelor 

* Darul meu pentru mama! (confecționarea de 

felicitări, mărțișoare) 

-sala de 

clasă 

1-8martie 

2021 

învățător 

elevi 

părinți 

7. Primăvara- Bucurii pascale 

*realizarea unor decorațiuni pascale și oferirea lor 

unor persoane apropiate 

*realizarea unei expoziţii cu lucrari plastice 

având ca team: Primăvara- anotimpul 

renașterii; Paștele, prin ochi de copil 

sala de 

clasă 

 

vizite 

26-29 

aprilie 

2021 

învățător 

elevi 

părinți 
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8. Bucuriile copilăriei 

*Ce își doresc copiii de ziua lor? - 1 iunie ( 

Ziua Internațională a copilului) 

 

* Gânduri, mesaje la final de proiect!- realizarea 

unei expoziții cu fotografii de la activitățile 

desfășurate 

sala de 

clasă 

10-14mai 

2021- 

Școala 

Altfel 

 

16-17 iunie 

2021 

învățător 

elevi 

părinți 
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PROIECT EDUCAȚIONAL ,, ÎN LUMEA CĂRȚILOR!” 

 

                                   prof. înv. primar Selek Vanda, Șc. Gimnazială ,, Nicolae Iorga” Baia Mare 

                                   prof. Țiudic Adelin, Centrul Școlar de Educație Incluzivă Baia Mare 

 

Argument 

 Manevrarea cărţilor, folosirea corectă a acestora, îngrijirea lor, este semnificativă în procesul învăţării. 

De aici porneşte de fapt contactul cu cartea, cu lectura în general. 

Proiectul educaţional ,,În lumea cărților!” a apărut din dorinţa  de a stimula interesul pentru 

lectură al elevilor, acum când aceştia, atraşi tot mai mult de mijloace moderne, uită că, de fapt, cartea a 

fost şi este un bun de valoare, un tezaur în  care se concentrează gândurile şi experienţa omenirii, pentru 

a se transmite urmaşilor.  

Elevul trebuie să ştie că doar cartea poate fi un prieten care îi învaţă multe şi le îmbogăţeşte 

sufletul . Cartea este una din marile bogăţii ale vieţii .  

Lectura ne introduce în viaţa celor care le-au scris  şi astfel , devenim moştenitorii lor . În 

educarea şi instruirea elevilor , lectura ocupă un loc important . Acest lucru se  observă la elevii cu o 

lectură suplimentară bogată , au cunoştinţe mai bogate şi posedă posibilităţi de expunere şi argumentare 

mai mari. Am dorit să-i atragem  pe  şcolarii nostri  în realizarea acestui proiect pentru a-i învăţa să-şi 

aleagă cărţile pentru lectură şi să procedeze corect atunci când citesc o carte. Considerăm  că nu este 

suficient ca în citirea unei cărţi , micul cititor să înţeleagă numai acţiunea, ci să aprecieze şi frumuseţea 

imaginilor, a expresiilor artistice .  

Contactul cu biblioteca de la vârsta şcolară este esenţială. Copiii iau contact cu cărţile care li 

se adresează în mod direct, învaţă să se poarte într-un spaţiu destinat culturii, învaţă să împrumute o 

carte şi nu în ultimul rând învaţă să fie responsabil pentru lucrurile împrumutate. 

Cultivarea limbii reprezintă obiectivul esenţial în formarea copiilor cu o cultură 

comunicaţională şi literară de bază , capabili să înţeleagă lumea în care trăiesc şi să  o transforme, să se 

cunoască pe sine, să recepteze şi să transmită mesaje, exprimându-şi gândurile şi sentimentele într-un 

limbaj bogat, nuanţat şi corect din punct de vedere gramatical.  

Scop:  

      Cultivarea gustului pentru lectură , exersarea limbajului şi a posibilităţilor de comunicare. 

        

Obiective specifice:  

• Stimularea capacităţii de receptare a textelor literare  

• Dezvoltarea capacităţii de exprimare orală şi scrisă  

• Cultivarea interesului şi a grijei pentru carte , ca bun de valoare  

• Devoltarea interesului pentru cunoaşterea operei şi a unor aspecte din viaţa scriitorilor preferați        

• Stimularea unei atitudini pozitive faţă de lectură  

• Stimularea creativităţii prin crearea de conţinuturi noi , valorificând textile studiate        

• Formarea depinderilor și a abilităților de a lucra în echipă pentru realizarea unor sarcini 

• Mărirea gradului de incluziune socială a copiilor din grupuri vulnerabile 

• Dezvoltarea simțului civic prin activități de voluntariat 

 

Grup ţintă:  

 

     30 de  elevi de la Şc. Gimnazială ,,Nicolae Iorga”  și 9 elevi de la  Centrul Şcolar de Educaţie 

Incluzivă Baia Mare 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1764 
 

Durata programului: 

 Anul şcolar 2018-2019. 

Loc de desfăşurare :  

Locaţiile instituţiilor partenere implicate în parteneriat. 

Resurse 

Resurse umane: 

- profesori implicaţi în realizarea şi desfşăşurarea proiectului 

- elevii implicaţi în realizarea şi desfăşurarea proiectului 

- părinţi 

Resurse materiale:  

- cărţi, reviste, CD-uri , softuri educaţionale,  

- aparat foto 

- hârtie glasată , acuarele , cariocă, consumabile( hârtie de scris pentru copiator) 

 

 

Calendarul activităţilor 

 

Nr. Crt. Etapa Termen 
Loc de 

desfăşurare 
Responsabili Observaţii 

1. 
Elaborarea 

proiectului 
octombrie Şcolile partnere Partenerii  

2. ,,Cartea toamnei” noiembrie 
Școlile 

partenere 
Partenerii 

Vizită la Biblioteca 

Județeană ,,Petre 

Dulfu,,- expoziție de 

carte 

 

3. 

„Vine , vine Moş 

Crăciun” 

Realizarea unor 

creaţii artistice 

 

decembrie 
Şcolile partnere Partenerii 

 

Produsele vor fi 

trimise prin mail 

 

4. 
„Mihai Eminescu 

Poet  naţional” 
ianuarie Şcolile partnere Partenerii Concurs de recitare 

5. 
„Carnavalul 

poveştilor” 
februarie 

Biblotecile 

şcolare 
Partenerii 

 

Prezentare de 

personaje literare 

 

6. 

„8 Martie” 

Expoziţie de 

mărţişoare, 

felicitări realizate 

de copii 

martie 
Școlile 

partenere 
Coordonatorii 

 

Lucrările elevilor vor 

fi expediate între 

şcolile participante 

 

7. 
„Să ştii mai multe 

să fi mai bun” 
aprilie 

Biblioteca 

Judeţeană 

„Petre Dulfu” 

 

Coordonatorii 

proiectului de 

parteneriat 

Expoziţie de carte 
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8. 
„Ion Creangă, 

marele povestitor” 
aprilie 

Lecţie 

demonstrativă 

susţinută la 

Biblioteca Jud. 

Petre Dulfu 

Coordonatorii 

proiectului de 

parteneriat 

 

9. 
„Amintiri din 

copilărie” 
mai 

Vizionare de 

film- Biblioteca 

Jud. Petre Dulfu 

Coordonatorii 

proiectului de 

parteneriat 

 

10. 

„Copii pentru 

copii” 

Donaţie de carte de 

ziua copilului 

iunie 

Centul de 

Educaţie 

Incluzivă 

Coordonatorii 

proiectului de 

parteneriat 

Activitate de  

voluntariat 

11. 
Evaluarea 

proiectului 
iunie Şcolile partnere 

Coordonatorii 

de proiect 
 

 

Produse finale: 

-CD-uri cu pozele realizate în timpul activităţilor , portofolii cu lucrările realizate 

Diseminare: 

-expoziţii cu produsele elevilor în şcolile partenere 

-popularizarea în rândul cadrelor didactice a experienţei dobândite cu ocazia sesiunilor de comunicări 

ştiinţifice, a comisiilor metodice 

-publicarea pe diverse site-uri a proiectului şi a activităţilor 
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PROIECT EDUCATIV 

“BUCURIILE IERNII”, 2020-2021 

                                                                                                      Prof.înv.Primar Simion Marioara 

  Școala Gimnazială,,V.Voiculescu,,Comuna Pârscov-Județul Buzău 

 

ECHIPA DE PROIECT:CADRE DIDACTICE ÎNV. PRIMAR DIN ȘCOALĂ 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE:    SEPTEMBRIE 2020-FEBRUARIE 2021 

DOMENIUL ÎN CARE SE ÎNCADREAZĂ: CULTURAL ARTISTIC, LITERATURĂ 

NIVELUL PROPUS:   JUDEȚEAN 

INFORMAŢII  DESPRE  APLICANT: 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,V. VOICULESCU,, 

COMUNA PÂRSCOV 

Prezentare:   Proiectul se adresează elevilor claselor CP-IV şi cadrelor didactice din  judeţ,  având ca 

scop   consolidarea şi dezvoltarea relaţiilor de colaborare precum şi  creşterea calităţii actului 

educaţional. 

              Prezentul proiect vizează dezvoltarea creativităţii elevilor şi a  dascălilor acestora având ca 

tematică ,,Bucuriile iernii,, În acest scop participarea elevilor şi a dascălilor lor la  acest proiect 

contribuie la stimularea potenţialului artistic şi creativ al copiilor.  

I  Bucuriile iernii 

       Concurs de lucrări artistico-plastice şi literare pe tema sărbătorilor de iarnă, structurat pe grupe  de 

vârstă. 

 Secţiuni: 

1.Lucrări plastice: - clasele CP – II  

                 - clasele III – IV 

 

2. Felicitări  :          - clasele CP – II  

                                - clasele III – IV                                                  

 3. Creaţii literare:   - clasele  III - IV 

II. Scopul proiectului  

Însuşirea de către elevi a unor cunoştinţe despre anotimpul iarna şi despre sărbătorile de iarnă.  

Întelegerea semnificației sărbătorilor de iarnă. Păstrarea și cultivarea   unor   tradiţii  şi obiceiuri  de  

sărbători. 

III. Obiectivele specifice ale proiectului: 

1.Cultivarea simţului estetic şi practic; 

2.Redarea prin culoare si cuvant a frumuseților anotimpului iarna; 

      3.Dezvoltarea libertăţii de exprimare prin culoare şi cuvânt a copiilor; 

      4.Stimularea activităţilor desfăşurate  în grup pentru  realizarea unor  lucrări/produse; 
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      5.Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare şi  interrelaţionare  între copii, dar şi între copii  şi adulţi 

/cadre  didactice, părinţi; 

      6. Păstrarea şi respectarea tradiţiilor şi obiceiurilor specifice anotimpului iarna; 

      7. Implicarea cât mai multor copii în manifestările prilejuite de aceste sărbători; 

       8. Promovarea  imaginii  şcolii în comunitatea  locală. 

IV. Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 

             Beneficiari direcţi:   - copii şi cadre didactice din învăţământul primar si gimnazial din 

mai multe unităţi de învăţământ, părinţi; 

            Beneficiari indirecţi: 

                 - comunitatea locală. 

V. Durata proiectului: 

septembrie 2020– februarie 2021 

VI. Descrierea activităţilor: 

Activitatea nr.1 

a. Titlul activităţii: conceperea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: septembrie-octombrie2020 

c.Locul desfăşurării: Scoala Gimnazială  ,,V.Voiculescu,, Pârscov 

d. Participanţi: cadrele didactice din echipa de proiect 

e. Descrierea activitatilor:  

-se stabilesc reperele activităţii; 

- profesorii implicați vor anunţa cadrele didactice şi elevii că se va derula un proiect denumit "Bucuriile 

iernii". 

g. Responsabil: profesorul coordonator; 

h.   Beneficiari: elevi, cadre didactice 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: mediatizarea proiectului pe sit-uri de specialitate și în presa locala; 

b. Data/perioada de desfăşurare:  octombrie -noiembrie 2020   

c.  Locul desfăşurării: Scoala Gimnaziala ,,V.Voiculescu ,,Pârscov 

d. Participanţi: elevi, cadre didactice; 

e. Descrierea activităţii: meditizarea proiectului pe situl www didactic.ro si alte grupuri de specialitate  

f. Responsabili: profesorul coordonator 

h.   Beneficiari: elevi, cadre didactice. 

Activitatea nr. 3 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1768 
 

a.Titlul activităţii: primirea si sortarea lucrarilor pe secțiuni și niveluri de vârstă 

b. Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2020-ianuarie 2021 

c. Locul desfăşurării: CDI; 

d. Participanţi:  elevii claselor CP-VIII și toate cadrele didactice implicate în proiect. 

e. Descrierea activităților: 

    În perioada  decembrie 2020 ianuarie 20201şcolile partenere vor trimite lucrările elevilor prin poştă. 

Acestea vor fi sortate pe sectiuni și niveluri de vârstă apoi înregistrate și distribuite către juriile de 

specialitate. 

f. Responsabili: profesorii care fac parte din echipa de proiect 

g. Beneficiari: elevii, cadrele didactice; 

Activitatea nr. 4 

a.Titlul activităţii: evaluarea lucrarilor de către juriile de specialitate 

b. Data  desfăşurării  – februarie 2021; 

c. Locul desfăşurării:CDI; 

 d.Participanti: Toate cadrele didactice implicate în proiect 

e. Descrieţi pe scurt activitate: în ianuarie 2021 profesorii evaluatori și profesorii din echipa de proiect 

vor evalua lucrările înscrise în concurs și vor acorda prmiile I,II,III și mențiuni. 

f. Responsabili: profesorul coordonator; 

 g. Beneficiari: elevii, cadrele didactice   

          Activitatea nr.5 

a.Titlul activității:Premierea lucrărilor înscrise în concurs și completarea documentelor in vederea 

expedierii lor către școlile participante. 

b.Data desfășurării-februarie 2021 

c.Locul desfăsurării:CDI 

d.Participanti:Toate cadrele didactice implicate in proiect. 

e.Descrieți pe scurt activitatea: Premierea lucrărilor și completarea documentelor în vederea expedierii 

lor către școlile participante. 

f.Responsabili: profesorul coordonator 

g.Beneficiari: elevii,cadrele didactice 

       Activitatea nr.6 

a.Titlul activitații: Realizarea expoziției cu lucrările premiate cu tema ,,Bucuriile iernii,, 

b.Data desfășurării:februarie 2021 

c.Locul desfășurării:CDI 
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d.Participanti:profesorii din echipa de proiect 

e.Descrieți pe scurt activitatea: Echipa de proiect va realiza expoziția cu lucrările premiate în spațiile 

amenajate din școală. 

f.Beneficiari:elevi,cadre didactice 

VII. Rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului : 

      -Dezvoltarea potenţialului artistic-creativ al elevilor; 

      -Descoperirea elevilor cu aptitudini spre creaţii literare şi artistico-plastice; 

      -Dezvoltarea comunicării prin propriile creaţii; 

      -Dezvoltarea personalităţii creatoare, a încrederii în propriile forţe şi a curiozităţii; 

      -Implicarea elevilor în activităţile extracurriculare; 

 

VIII. Modalitățile de monitorizare si de evaluare ale proiectului: 

• Realizarea expoziţiei tematice cu lucrările copiilor participanţi; 

• Realizarea unui CD cu lucrările copiilor şi fotografii din timpul activităţilor; 

• Publicarea creaţiilor literare premiate în revistele școlare; 

• Acordarea de premii şi menţiuni pe cele trei secţiuni, pentru fiecare grupa de varsta; 

• Acordare de diplome de participare pentru toţi elevii şi cadrele didactice coordonatoare. 

IX. Continuitatea /sustenabilitatea proiectului 

           Profesorii implicati în acest proiect vor continua menţinerea vie a interesului elevilor faţă de 

sarbatorile de iarna ,de frumusetea iernii  ca anotimp, prin lecţii interactive, serbări şi alte proiecte 

extracurriculare.  

X. Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare: 

• Promovarea proiectului se va realiza prin site-www didactic.ro si pe alte grupuri de specialitate 

• Rezultatele obţinute  le vom prezenta atât în revista scolii ,,ABC,, cât şi pe site-ul I.S.J. Buzau; 
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DE LA INIMĂ LA SUFLET – PARTENERIAT SOCIAL 

Prof. Burulean Mariana-Luminiţa 

Grădiniţa nr 35, Bucureşti, Sector 5 

 

ARGUMENT 

               Vârsta preşcolară reprezintă temelia educativă a întregii vieţi, iar educatorul are misiunea de a 

se preocupa de cogniţiile copiilor pe care îi formează, încât elementul cognitiv să devină un mijloc prin 

care copilul învaţă să găsească soluţii la numeroasele probleme cu care se confruntă, să aibă încredere 

în el, să-şi formeze abilităţi de convieţuire prin cunoaşterea şi aplicarea moralei creştine şi a unor valori 

etern umane: binele, adevărul, dreptatea. 

              Teoretic, fiecare copil tebuie să aibă şanse egale la educaţie. Considerând şcoala ca principala 

instanţă de socializare a copilului, integrarea şcolară reprezintă o particularizare a procesului de integrare 

socială a copiilor prin formarea unor conduite şi atitudini, a unor aptitudini şi calităţi favorabile acestui 

proces. Deseori ne punem întrebarea cum îi putem stimula pe copii, cum îi putem motiva pentru a deveni 

cetăţeni responsabili şi creativi dacă nu tocmai prin calitatea relaţiei pedgogice a cărei bogăţie este 

dimensiunea ei interculturală. Pentru cadrele didactice este esenţial să creeze relaţii pozitive în 

interacţiunea dintre semeni, să favorizeze dezvoltarea persoanei cât şi a relaţiilor constructive în grup, 

pentru a trăi sentimentul propriei identităţi. 

              Parteneriatul educaţional este o atitudine abordată în sprijinul dezvoltării societăţii prin prisma 

educativă şi presupune participare la o acţiune educativă comună, interacţiuni constructive acceptate de 

către toţi partenerii, comunicare eficientă între participanţi, acţiuni comune cu respectarea rolului 

fiecărui participant, interrelaţionare. 

               Educarea copiilor în spiritul dreptăţii, înţelegerii, respectului faţă de semeni, întrajutorare 

reciprocă reprezintă o operă plină de dăruire prin care educatorul, alături de familie, îi asigură copilului 

deschiderea către societate. 

               Pentru a cultiva preşcolarilor sentimente de preţuire şi respect faţă de semenii lor, indiferent 

de condiţie socială, etnie, nationalitate, este nevoie de familie, dascăl, preot, comunitate.  

               În esenţă, au nevoie de o solidă educaţie moral civică. Aceasta nu poate fi realizată prin 

explicaţii abstracte, ci doar prin implicarea directă şi nemijlocită a copiilor în numeroase activităţi 

specifice acestui domeniu de abordare, activităţi ce se constituie în programul acestui parteneriat şi nu 

numai. 

OBIECTIVE 

- antrenarea şi dezvoltarea unor calităţi: bunătate, colaborare, întrajutorare, înţelegere; 

- conştientizarea faptelor bune; 

- educarea atitudinii şi respectului faţă de copiii cu nevoi speciale ; 

- antrenarea competenţelor interpretativ artistice în vederea prezentării unor spectacole cu scop 

umanitar ( cântece, poezii, dramatizări). 

DURATA: 

Un an şcolar cu posibilitate de prelungire 

GRUP ŢINTĂ: 

- preşcolarii grupelor: mijlocie, mare; 

- copii proveniţi din familii cu nevoi speciale 

RESURSE: 

    a) UMANE 

- responsabili de proiect; 

- preşcolari; 

- parinti. 
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    b) MATERIALE 

- cadouri de Craciun si de Paste: jucarii, hainute, rechizite, dulciuri; 

- materiale de lucru: acuarele, carioca, hârtie glasată, hârtie creponată, carton colorat (quilling), fire, 

materiale textile, materiale din natură etc. 

    c) FINANCIARE: extrabugetare 

- din partea fundatiei şi părinţilor prescolarilor. 

    d) INFORMAŢIONALE 

- proiectul scris; 

- evidenţa participanţilor din cadrul proiectului; 

- portofoliul proiectului; 

- scrisori  către Mșs Crăciun; 

- felicitări de Paște 

 

DESFĂŞURAREA ACTIVITĂŢILOR: 

I. Decembrie  

• „AM PORNIT SĂ COLINDĂM!”- cântece şi poezii în jurul bradului; 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa nr 35/ Grădiniţa parteneră 

• „DE LA  INIMĂ LA SUFLET”- acţiune cu scop umanitar- oferire de pachete pentru copiii 

prescolari gazda. 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa nr 35/ Grădiniţa parteneră 

 

         II.  Aprilie  „ HRISTOS A INVIAT!”- actiune cu scop umanitar- oferire de felicitari si pachete 

pentru copii. 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa parteneră 

 

III. Iunie „COPII DE PRETUTINDENI”- program artistic urmat de acţiune umanitară. 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa Nr 35, Bucureşti. 

FINALITĂŢILE AŞTEPTATE: 

1. privind copiii: 

- dezvoltarea respectului fata de copiii cu nevoi speciale si de alte etnii si nationalitati ; 

- cultivarea respectului faţă de tradiţiile locale şi naţionale; 

- îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între copii; 

- utilizarea diverselor materiale şi tehnici de lucru în funcţie de temele propuse; 

- realizarea unei relatii de comunicare eficienta si constructiva intre partenerii implicati: copii, parinti, gradinita. 

    2. privind cadrele didactice: 

- abilitatea cadrelor didactice cu capacitatea de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul în 

cadrul procesului instructiv educativ. 

    3. privind părinţii şi alţi factori educaţionali din comunitate: 

- creşterea implicării părinţilor şi a comunităţii locale în activităţile şcolii, grădiniţei. 

    4. privind produsul finit al proiectului: 

- realizarea unui album cu toate fotografiile realizate pe parcursul proiectului 

IMPACTUL ESTIMAT: 

• dobândirea unor informaţii şi abilităţi; 

• creşterea prestigiului şcolii în comunitate; 

• extinderea parteneriatelor privind educaţie artistico-plastică. 
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DISEMINARE: 

• Prezentarea proiectului în cadrul cercurilor pedagogice; 

• Realizarea unei PPT  cu lucrările expuse şi premiate, pentru a putea fi apreciate calitativ 

şi de alţi preşcolari/ elevi/ cadre didactice / membrii ai comunităţii; 

• Menţinerea expoziţiei pe o perioadă de 2 săptămâni, pentru a putea fi vizitată de alte 

instituţii de învăţământ sau alte persoane;
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PROIECT EDUCATIV 

NOUĂ NE PASĂ! Daţi-le o şansă! 

Prof. Manolache Elena Rada 

Scoala Gimnazială Nr 25 Timişoara, Timiş 

Motto:  

     „Orice fiinţă umană are dreptul la viaţă. Pentru copiii cu nevoi speciale trebuie să se asigure o viaţă 

demnă prin participarea lor la viaţa colectivităţii.” 

           Avem nevoie unii de ceilalţi. Fiecare raport interpersonal ne îmbogăţeşte, ne oferă informaţii 

pentru interacţiunile viitoare, ne dezvoltă competenţa intercunoaşterii. 

  MOTIVAŢIA PROIECTULUI: 

        „Nu merge înaintea mea pentru că s-ar putea să nu te pot urma. Nu merge în urma mea pentru că 

s-ar putea să nu te pot ghida. Mergi alături de mine şi fi prietenul meu.” 

Copilul cu cerinţe educative speciale are probleme similare cu cele ale unui copil obişnuit, suprapuse 

de altele specifice. Rezolvarea problemelor în discuţie necesită tratare individualizată timpurie prin 

activităţi de corecţie şi de recuperare speciale pentru facilitarea includerii copilului în sistemul 

educaţional obişnuit. 

Predispoziţia biologică nu este o sentinţă, iar mediul social este o şansă. Sentinţa produsă de 

societate e mai periculoasă pentru un copil în dezvoltare decît predispoziţia biologică. Pornind de aici, 

trebuie să înţelegem faptul că trăim într-o lume a diversităţii umane, că şcoala nu se poate eschiva de la 

rolul de promotor al progresului uman şi că doar ea poate facilita schimbarea, întrevăzută ca posibilă, a 

mentalităţii şi atitudinii faţă de cerinţele educative ale tuturor copiilor. Şcoala va reuşi să răspundă 

cerinţelor speciale de educaţie ale copiilor aflaţi în dificultate şi nevoilor de educaţie ale familiilor 

acestora doar prin eforturile ei interne şi cu sprijinul tuturor. 

 Acest parteneriat sprijină dezvoltarea unei atitudini pozitive, autonome, care să armonizeze 

relaţiile cu sine şi cu ceilalţi, cu mediul încojurător. Dorinţa noastră se îndreaptă spre a stabili noi şi reale 

punţi de comunicare între copil – copil – cadre didactice – bibliotecari. 

Considerăm că relaţia de prieteneie nu e numai o posibilitate, ci şi o necesitate. La această vârstă şcolarii 

cu nevoi speciale, indiferente de tipul şi gradul deficienţei, au nevoie să înveţe, să ia în considerare 

punctul de vedere al altor copii, să facă schimb de idei şi să înţeleagă mai bine experienţele prietenilor 

lor.  

 

  SCOPUL ŞI OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• Scopul: sprijinirea morală şi financiară a unor persoane cu nevoi speciale – copii. 

Scopul proiectului este formarea unei atitudini corecte faţă de copiii deficienţi, nevoia de a-i iniţia 

pe şcolari în proiectrea unui comportament responsabil, tolerant. Nu e suficient să faci cunoscut 

copilului prin dezbateri, convorbiri, că trebuie să-l accepte semenul său şi să-i întindă o mână. 
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Trăirile afective sunt cele care declanşează opţiunea şi prin acestea acţiunea. Cheia succesului 

constă în deplasarea accentului de pe lămurirea verbală pe resortul afectiv, prin exercţiul moral. 

Pentru buna desfăşurare a acestui exerciţiu e nevoie de asigurarea unui cadru organizatoric firesc 

 

 OBIECTIVE SPECIFICE 

a. Privind copiii implicaţi în proiect 

 - identificarea copiilor aflaţi la necaz – DIAGNOSTICATI CU AUTISM ; 

       - stabilirea resurselor necesare –  cărţi, jucării, rechizite, reviste, sume de bani; 

       - identificarea de către organizatori a unor surse de finanţare pentru obţinerea materialelor              

necesare; 

       - realizarea unui program de mediatizare a deficienţei AUTISM ; 

       - desfăşurarea unor activităţi educative extraşcolare cu scopul stimulării elevilor participanţi la 

proiect ; 

       - însuşirea unor norme de comportament civilizat; 

       - stabilirea relaţiilor de prietenie şi de întrajutorare cu ceilalţi copii; 

       - formarea deprinderilor de lucru în echipă şi de cooperare; 

       - crearea unei atmosfere de destindere şi voie bună; 

b. Privind cadrele didactice şi bibliotecară 

- încurajarea cadrelor didactice şi bibliotecari pentru a crea mediu educaţional care să favorizeze 

dezvoltarea unor trăsături pozitive de caracter; 

- promovarea unor metode si tehnici noi de lucru cu elevii; 

- realizarea unui management eficient la nivelul clasei şi a unei comunicări optime. 

Gupul ţintă: 

-elevi ai claselor pregătitoare; 

- cadre didactice; 

- bibliotecarii, secretare, contabile. 

Durata proiectului: 1aprilie-20 iunie  

 

   GRUPUL ŢINTĂ: copil cu autism; 

        Pentru acest an, prioritar a fost  cazul copilului B.A-/12 ani, care este elev în clasa a IV a  ,,D” la 

şcoala Gimnazială NR 25 Timişoara. Acest băieţel suferă de autism şi este în tratament de mai bine de 

8 ani , în Timişoara, la Asociaţia ,,Casa Faenza” centru comunitar a copiilor autişti şi terapie 

individualizată ABA. Pentru familia acestuia – doar un părinte lucrează şi mai are un frate mai mic, 

diagnosticat şi el cu autism- cheltuielile sunt peste puterile lor. Ne-am gândit că orice ajutor cât de mic, 

va aduce o rază de speranţă familiei . 

 

  METODOLOGIA DE INTERVENŢIE: 

       Metode: explicaţia, conversaţia, observaţia, studiul de caz, lucru în echipă. 

      Forme de organizare : 

         - şedinţa de informare teoretică; 

         -vizite tematice la ,,CASA FAENZA”. 

         - activităţi extraşcolare- expoziţii cu vânzare, tombole cu lucrări ale copiilor, redirecţionare 2% a 

impozitului pe venit. 

 

   ANALIZA RESURSELOR 

            I - Resurse materiale şi financiare        

                 cărţi, caiete, rechizite, reviste,                                       

                 jucării, surprize .    
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            II - Resurse temporale: proiectul se va desfăşura în perioada aprilie-iunie 2016. 

Rezultate:  

 - Elevii din clasele primare şi gimnaziale vor fi interesaţi de acţiunile derulate în proiect si vor 

învăţa ce înseamnă să fii voluntar precum si dorinţa de a continua această activitate în viitor. 

 - Cadrele didactice îşi vor manifesta creativitatea profesională prin utilizarea unor strategii 

alternative cu eficienţă crescută în atingerea obiectivelor programului. 

 - Acţiunile întreprinse vor contribui la îndeplinirea obiectivelor stabilite, dar şi la descoperirea 

unor noi provocări, probleme cu care se confruntă astăzi sistemul educaţional şi care impun găsirea unor 

soluţii pe măsură. 

 - rezultatele programului „Nouă ne pasă! Daţi-le o şansă!”se va concretiza atât în modalităţi 

reale ( expoziţii, vizite, colecţii diverse, albume, redirecţionare a 2%) cât şi în progresele înregistrate în 

planul formării personalităţii elevilor sub diferite aspecte, cu precădere în dezvoltarea unui 

comportament democratic şi participativ empatic.  

 

 

                    Acţiunea a avut răsunet şi în mass-media: 

http://ziuadevest.ro/actualitate/60497-casa-faenza-timisoara-noua-ne-pasa-dati-le-o-sansa-ziua-

internationala-de-constientizare-a-autismului 

http://www.pressalert.ro//se-poate-copil-cu-autism-admis-la-o-scoala-obisnuita-din-timisoara-ce-gest-

impresionant-vor-sa-faca-pentru-alex-colegii-sai/ 

http://stiri.tvr.ro/si-au-vandut-jucariile-ca-l-ajute-pe-alex--colegul-lor-care-sufera-de-

autism_72668.html               

 

 

 

http://ziuadevest.ro/actualitate/60497-casa-faenza-timisoara-noua-ne-pasa-dati-le-o-sansa-ziua-internationala-de-constientizare-a-autismului
http://ziuadevest.ro/actualitate/60497-casa-faenza-timisoara-noua-ne-pasa-dati-le-o-sansa-ziua-internationala-de-constientizare-a-autismului
http://www.pressalert.ro/2016/03/se-poate-copil-cu-autism-admis-la-o-scoala-obisnuita-din-ti
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PROIECT EDUCATIV – ÎNVAȚĂ SĂ FII MAI BUN 

 

Prof. Boldea Maria Lucia 

Liceul Teoretic ”Coriolan Brediceanu” 

 

I. TITUL PROIECTULUI:  „ÎNVAȚĂ SĂ FII MAI BUN ” – parteneriat educaţional; 

 

II. TIPUL DE PROIECT: LOCAL 

 

III. APLICANTUL: LICEUL TEORETIC  ”CORIOLAN BREDICEANU” și CENTRUL 

ŞCOLAR PENTRU EDUCAŢIE INCLUZIVĂ „AL. ROŞCA” LUGOJ 

 

IV. PARTENERI: 

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 2 Lugoj  

✓ Şcoala Gimnazială „Eftimie Murgu” Lugoj  

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 4 Lugoj  

✓ Şcoala Gimnazială „Anişoara Odeanu” Lugoj 

✓ Şcoala Gimnazială Găvojdia 

✓ Şcoala Gimnazială Criciova 

 

V. DURATĂ: ANUL ȘCOLAR 2020-2021 

  

VI. ECHIPA  DE  PROIECT :  

 Prof. Boldea Maria Lucia –coordonator proiect 

 Prof. Medrea Raluca 

 Prof. Subțire Ramona 

  Prof. Andrada Ionescu 

  Prof. Alina Miron 

 

VII. GRUPUL ŢINTĂ:   elevii claselor a VI-a și a VII-a de la CSEI „Al. Roşca” şi elevii integraţi 

în şcolile partenere  

    

Descrierea proiectului 

 

ARGUMENT 

Dezvoltarea procesului de integrare în şcolile de masă a copiilor cu cerinţe educative speciale a 

atras după sine şi schimbarea serviciilor educaţionale asigurate de şcoală. Pentru realizarea curriculum 

adaptat a fost nevoie de regândirea, restructurarea şi adaptărea programei şcolare la cerinţele 

educaţionale şi la potenţialul real a acestei categorii de elevi. 

Dezvoltarea unor atitudini receptive şi active a elevilor faţă de informaţiile pe care încercăm să 

le implementăm este o componentă importantă în cazul copiilor cu cerinţe educative speciale, de aceea, 

cu cât predarea-învăţarea conţinuturilor propuse se va realiza într-o manieră practică şi atractivă, prin 

intermediul experimentelor simple ce permit observarea modului de producere  a diferitelor 

fenomenelor, cu atât mai mult se va înlesni procesul de asimilare şi fixare a cunoştinţelor, acest fapt 

determinând utilizarea acestora în situaţii concrete de viaţă.  

Prezentul proiect este un proiect de colaborare, între şcolile de masă din localitate şi Centrul 

Şcolar pentru Educaţie Incluzivă „Al. Roşca”, beneficiarii principali fiind elevii cu CES. Proiectul de 
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faţă îşi propune realizarea unor activităţi cu caracter aplicativ, care să înlesnească cunoaşterea şi 

înţelegerea precum şi explicarea funcţionării, diferitelor fenomene fizice întâlnite în viaţa de zi cu zi.   

Prezentul acord de parteneriat a fost întocmit din dorința cadrelor didactice implicate să aplice 

cunoștințele dobândite în urma experiențelor pe care le au din procesul instructiv-educativ, eficientizarea 

procesului instructiv-educativ şi modelarea personalităţii elevilor, intensificarea colaborării între şcoală 

şi celelalte instituții cu profil educativ, să facă schimb de experiență cu deschidere spre noi oportunități 

care privesc actul educațional. 

Parteneriatul va cuprinde în acest an școlar două activităţi desfăşurate în diverse locații şi au ca 

finalitate obţinerea unor produse cu utilizare practică. 

 

SCOP:  

  Proiectul are ca scop realizarea unui schimb de bune practici între parteneri. Munca comună 

elev-profesor va putea fi pusă în valoare prin lucrările realizate indiviual şi în echipă dezvoltându-se 

astfel interesul elevilor pentru activitățile educative practice și nu numai. 

 

OBIECTIVE  PROIECTULUI: 

✓ Dezvoltarea capacității de a coopera în grup; 

✓ Formarea și exersarea gesturilor social utile și a deprinderilor adaptative la viața 

cotidiana; 

✓ Îmbogățirea resurselor de instrumentelor necesare pentru rezolvarea situațiilor practice 

de viața și activitate; 

✓ Socializarea  copiilor, dezvoltarea  relaţiilor  interpersonale, a toleranţei şi altruismului; 

 

VIII. RESURSE : 

Materiale didactice: magneti, pilitură de fier, busolă, magneți de frigider, baterii, becuri, 

întrerupătoare, fire de legătură, placaj de lemn 

 

Temporale:  

3 întâlniri:  perioada ianuarie – mai 2021; 

 

Locul  desfăşurării:  

✓ CSEI „Al. Roşca” Lugoj 

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 4, Lugoj  

✓ Şcoala Gimnazială Găvojdia 

IX. PRODUSE  FINALE: 

✓ Poze din timpul activităţilor; 

✓ Obţinerea unor produse cu utilizare practică; 

✓ Realizarea  unei  stări  de  bine şi a  încrederii  în  sine. 

 

 

X. ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

1. Magneți. Interacțiuni magnetice. 

2. Circuitul electric. 
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Activitatea numărul  1 

Loc de desfăşurare CSEI ”Al. Roşca” Lugoj 

Tema activităţii Magneți. Interacțiuni magnetice. 

Durata 2 ore 

Participanți Clasele a VI-a și a VII-a şi  

cadrele didactice 

Responsabil Prof. Boldea Lucia 

Beneficiari Elevii 

Materiale didactice Magneti, pilitură de fier, busolă, magneți de 

frigider 

Modalități de evaluare Conversație 

Descrierea activității: 

  Pe parcursul activităţii elevii vor desfășura următoarele activități: vor identifica proprietățile 

magneților, vor folosi magneții pentru determinarea sudului geografic al Pământului, vor identifica 

elementele unei busole, vor rezolva probleme cu caracter aplicativ și vor realiza un magnet de frigider. 

 

 

Activitatea numărul  2 

Loc de desfăşurare Şcoala Gimnazială Nr. 4 

Tema activităţii Circuitul electric 

Durata 2 ore 

Participanți Elevii cu CES din clasele a VI-a și a VII-a 

integraţi în şcolile partenere 

Responsabil Prof. Boldea Lucia 

Beneficiari Elevii 

Materiale didactice baterii, becuri, întrerupătoare, fire de legătură, 

placaj de lemn 

Modalități de evaluare Conversație 

Descrierea activității: 

  Pe parcursul activităţii elevii vor identifica elementele unui circuit electric, ce funcție îndeplinește 

fiecare element de circuit în circuit, vor realiza o baterie. 

 

REZULTATE SCONTATE ȘI IMPACTUL PROIECTULUI 

 Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, 

comunitare (elevi, părinţi,comunitate). Educaţia pentru carieră este un factor de legătură între aceste trei 

elemente, de aceea ar constitui o manifestare practică a acestei legături. 

Impactul pe termen scurt: 

✓ schimb de experienţa pentru elevi si profesori, cunoaşterea reciprocă a participanților; 

✓ proiectarea şi realizarea de activităţi care încurajează interacţiunea deschisă şi responsabilă între 

profesori si elevi. 

Impactul pe termen lung: 

✓ îmbunătăţirea comunicării între instituţiile implicate în proiect; 

✓ încheierea de parteneriate între instituţii şcolare; 

✓ creșterea calităţii în învăţământ 

✓ dezvoltarea la elevi a capacităților de adaptare la situații diferite, de a rezolva situații practice 

de viața şi de a le aplica. 
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„FAPTE  BUNE  ALE  MICIILOR  ECOLOGIŞTI” 

PROIECT EDUCAŢIONAL DE STIMULARE A INTERESULUI PENTRU OCROTIREA 

NATURII ÎN RÂNDUL PREŞCOLARILOR 

 
Prof.  înv. pr. ŢÂRLEA  LILIANA 

Grădiniţa cu P.P. „Sfântul  Mucenic Mina”  Ploieşti 

 

  Motto: „Să privim încă o dată pământul acesta drag pe care foşnesc plopii şi cântă 

ciocârlia, şi să-i arătăm mai mult decât oricând, dragostea noastră...Să-i privim munţii şi păsările în 

noua lumină ce s-a deschis asupra lui, şi să-l învăluim într-o dragoste nouă mai adâncă şi mai 

fierbinte”  GEO BOGZA   

I. ARGUMENT: 

Copilăria – simbolul bucuriei – este una din marile valori ale vieţii, ea dă startul pentru acea sublimă 

competiţie a omului cu el însuşi în propria sa devenire, autodepăşire şi afirmare. 

Copilul trăieşte intens minunata stare de freamăt lăuntric pulsând în permanentă armonie cu mediul 

înconjurător. 

Copiii sunt martori oculari ai transformărilor din viaţa socială, economică şi din mediul înconjurător. 

Toate aspectele noi le stârnesc curiozitatea, pe care o manifestă prin noianul de întrebări pe care ni le 

adresează, iar noi, prin răspunsurile oferite îi conducem la înţelegerea relaţiilor dintre unele fenomene 

şi rezultatul acestora. În cadrul DOMENIULUI EXPERIENŢIAL – ŞTIINŢĂ, copiii trebuie să înţeleagă 

unul din principiile fundamentale ale lumii vii: tot ce este viu se naşte, trăieşte şi moare. 

În acest sens, grădiniţei îi revine importanta sarcină de natură inclusiv ecologică, aceea că, încă de 

la cea mai fragedă vârstă copiii să ajungă să cunoască, să iubească şi să ocrotească natura. 

A ocroti şi îmbunătăţii mediul înconjurător reprezintă pentru întreaga societate un obiectiv 

primordial, o sarcină a cărei realizare trebuie coordonată şi armonizată foarte bine în sistemul 

educaţional.  Acţiunea de proiecţie a mediului nu este uşoară în comunitate. Schimbarea mentalităţii 

oamenilor este dificilă, iar fără educaţia fiecărui individ în acest sens, începând de la vârste timpurii 

orice demers la scară socială de ocrotire a mediului este supus eşecului. 

Fiind preocupate de derularea proiectului de educaţie ecologică în grădiniţă şi conducînd grupa mică 

de copii - unde vom turna fundaţia- vom căuta să selectăm şi să desfăşurăm activităţi accesibile prin 

formă şi conţinut, care să-i conducă pe preşcolari spre educarea dragostei faţă de natură, a dorinţei de 

a contribui la păstrarea frumosului, la educarea capacităţii de a ocroti şi respecta natura. 

II.  DESCRIEREA PROGRAMULUI 

Grupul ţintă: 26 copii preşcolari, părinţii şi/sau bunicii, profesor de biologie, cadre didactice; 

Locul de desfăşurare: Grădiniţa cu P.P. „Sf. Mucenic Mina” Ploieşti; Grădina Zoologică Bucov;   

Durata: 1 an şcolar 

Valoarea pedagogică a proiectului: 

• Sensibilizarea copiilor în problema păstrării unui mediu curat, sănătos şi estetic. 

• Cultivarea dragostei copiilor pentru Terra, pentru toate elementele care intră în componenţa 

acesteia: ape, plante, animale, etc. 

• Educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc. 

• Însuşirea unor norme de comportare specifice asigurării echilibrului dintre sănătatea 

individului, a societăţii şi mediului. 

• Formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a 

igienei mediului. 

• Educarea copiilor şi a familiei în sensul formării unor comportamente corecte de ocrotire a 

mediului, de colectare selectivă a deşeurilor. 
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Reţeaua educaţională: Teatrul de păpuşi „Ciufulici” din Ploieşti;Ocolul Silvic Ploieşti; Profesor de 

biologie; Inspectoratul Şcolar al Judeţului Prahova. 

Scopul programului: 

• Educarea copiilor pentru păstrarea unui mediu mai curat şi mai sănătos, pentru utilizarea 

raţională a resurselor naturale şi menţinerea echilibrului ecologic. 

Obiective specifice: 

• Familiarizarea copiilor cu informaţii despre: Planeta Pământ, ecologie, animale în captivitate. 

• Îmbogăţirea vocabularului activ şi a celui pasiv al copiilor cu termeni accesbili. 

• Stimularea curiozităţii copiilor şi a interesului de cunoaştere. 

• Formarea premiselor pentru înţelegerea corectă a relaţiilor om-mediu înconjurător şi a 

interdependenţei dintre calitatea vieţii şi a mediului. 

III.   ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ŞI PLANIFICAREA LOR 

NR. 

CRT. 

DATA TEMATICA CONŢINUT- MIJLOACE 

1. 

 

 

 

 

Septembrie 

 

 

 

 

Mediatizarea proiectului „Ecogrădiniţa” – 

„Micii ecologişti”. 

 

- Organizarea şedinţei cu părinţii, 

anunţarea derulării proiectului. 

 

 

2. 

 

 

 

 

Octombrie 

 

 

 

 

„Din tainele pădurii”. 

 

- Observarea naturii în anotimpul 

toamna. Activitate practică - 

Amenajarea în grădiniţă a colţului 

ECO.  

 

3. 

 

 

 

 

 

Noiembrie 

 

 

 

 

„Învăţăm de la pitici să fim harnici şi voinici”. 

 

- Activitate practică în curtea 

grădiniţei. Strângerea frunzelor 

uscate. 

 

 

4. Decembrie „ECO-MASCĂ”  şi „ECO-JUCĂRIE”. 

 

- Confecţionare de măşti şi jucării 

din materiale reciclabile. 

 

5. Ianuarie       „Pădurea-prietena mea”; „Un cântec, un 

copil”. 

 

- Seminar cu părinţii;  

- Reprezentant Ocolul Silvic. 
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6. Februarie 

 

 

 

 

 

 

„Miracolul unei seminţe”. 

 

- Procesul de încolţire şi dezvoltare 

a plantelor. 

(experiment în sala de grupǎ) 

 

 

 

 

 

7. Martie „ COPILUL – un bun prieten al naturii”. 

 
 

 

 

- Plantare în curtea grǎdiniţei 

8. Aprilie „Animale în captivitate” 

 
 

- Grădina Zoologică Bucov 

 

9. Mai „Mirajul florilor” 

 

-Vizită la florărie 

 

10.  Iunie Evaluarea proiectului. 

 

-Expoziţie cu lucrările copiilor; 

-Activitate festivă. 

 

IV. EVALUAREA PROIECTULUI 

Evaluarea proiectului se va realiza prin intermediul expoziţiei cu lucrările realizate de către copii 

şi o activitate festivǎ în curtea grǎdiniţei.  
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Proiect educațional Să redăm tradiția! 

 

Prof.înv.preșcolar Rusu Diana 

Grădinița Căsuța fermecată Luduș 

 

Proiectul “SĂ REDĂM TRADIçIA!”, aflat la a patra ediţie, reuneşte grupuri de copii şi grupuri 

de cadre didactice pentru a conștientiza valoarea culturii și civilizației populare. Pornind de la această 

premisă,  Grădiniţa ”Căsuța fermecată” Luduș, invită spre a participa la concursul ,,SĂ REDĂM 

TRADIŢIA!”, preșcolarii din grădiniţele judeţului Mureş, copii ce vor cunoaşte prin intermediul 

meșteșugului: tradiția. Alături de priceperile de a ne întoarce o clipă în lumea copilăriei noastre, acest 

concurs, oferă oportunitatea de a-şi exprima bucuria prin dezvoltare abilităților practice, de a produce 

valori de artă populară autentică 

La această acţiune se vor putea înscrie copii preşcolari, români, maghiari, germani sau rromi, 

precum şi cadre didactice din învăţământul preşcolar. Organizatorii (Grădinița ”Căsuța fermecată”) şi 

partenerii (Inspectoratul Şcolar Judeţean Mureş) oferă participanţilor oportunitatea de a realiza 

meșteșuguri tradiționale. 

 

Tradiţia popularã este o a doua familie. Este familia ce uneşte spiritul strãmoşilor noştri cu 

sufletul nostru.Tradiţiile populare sunt comori inestimabile ce definesc un popor, făcându-l unic, 

statornic şi nemuritor în ciuda scurgerii timpului. Ele sunt documente grăitoare privind istoria şi cultura 

poporului nostru. 

Izvorâte din experienţă şi înţelepciune de viaţă, din bucurie sau durere, din năzuinţele şi dorurile 

românului, din setea de linişte sau din dragostea pentru frumos, elementele de cultură şi tradiţiile 

populare transmit valori şi creează punţi de legătură între generaţii. 

Copilul simte admiraţie faţă de creaţiile populare, încă de când îşi ascultă bunica cum deapănă 

firul unui basm sau al unei legende, în care eroii sunt înzestraţi cu calităţile ţăranului român. 

Ȋntr-o atmosferă ambientală specifică zonei noastre, vom încerca să ne reîntoarcem o clipă în 

lumea copilăriei noastre, la furcăria satului şi la tradiţiile acestuia, cultivând copiilor, încă de la cea mai 

fragedă vârstă, sentimentul de apartenenţă, de iubire şi dragoste pentru rădăcinile şi valorile poporului 

român, transformându-i în păstrători şi continuatori ai acestor “comori de suflet românesc”. 

Educarea şi conştientizarea preşcolarilor asupra valorilor perene ale culturii şi civilizaţiei 

populare, cultivarea talentului şi aptitudinilor celor care, cu pasiune se apleacă asupra acestor valori, 

urmărind dezvoltarea abilităţilor practice de a produce valori de artă populară autentică. 

 

Obiectivele specifice ale proiectului; 

❖ Atragerea unor instituții partenere în implementarea unor proiecte de valorificare a artei populare și a 

meșteșugurilor tradiționale din județul Mureș 

❖ Promovarea diversităţii culturale existente la nivelul județului Mureș 

❖ Deprinderea meșteșugurilor tradiționale de la bătrâni 

❖ Diseminarea, promovarea și valorificarea rezultatelor proiectului 

 

Descrierea activităţilor 

a. Titlul activităţii; „Să redăm tradiția!” 

b. Data/perioada de desfăşurare; 12.02.2021 

c. Locul desfăşurării;GRĂDINIŢA „CĂSUŢA FERMECATĂ” LUDUŞ Participanţi (preșcolari, cadre 

didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc. Cadrele didactice de la grădiniţele din judeţul Mureş; 

d. Descrierea pe scurt a activității. 
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Proiectul se va desfășura pe durata anilor școlari 2020-2021, 2021-2022existând posibilitatea 

continuării acestuia în anii școlari următori. 

Activitatea centrală, Concurs județean pentru preșcolari ”Să redăm tradiția!”, cuprinde 

următoarele etape: 

Octombrie 2020-iunie 2022: 

• Încheierea de parteneriate cu institutiile școlare și de cultură, partenere în proiect și cu instituțiile media. 

• Mediatizarea concursului pe plan local (massmedia, presa scrisă și audio-video), județean (siteurile 

oficiale ale instituțiilor partenere) 

• Încheierea unor contracte de sponsorizare în vederea premierii concurenților. 

• Elaborarea invitațiilor 

• Înscrierea participanților la concurs (termen limită 05 februarie 2021) 

• Completarea fișelor cu criteriile de jurizare 

• Elaborarea diplomelor necesare premierii 

• Desfășurarea concursului 

• Premierea tuturor concurenților 

Atelierul-concurs judeţean se adresează preşcolarilor din judeţul Mureş, desfașurat în data de12 

februarie 2021 la Grădinița “Căsuţa fermecată” Luduș 

Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului, inclusiv 

impactul proiectului asupra grupului țintă, unității de învățământ și comunității. 

❖ Expoziții de desene și obiecte; 

❖ Afișe/pliante/invitații realizate în vederea promovării activitaților proiectului 

❖ Potrofoliu de prezentare a proiectului; 

❖ Îmbunanătățirea calității actului educativ; 

❖ Valorificarea potențialului creativ al preșcolarilor participanți la activitățile proiectului; 

❖ Formarea unor relații de parteneriat cu grădinițele și instituțiile partenere. 

 

Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului 

❖ Comparearea proiectului cu rezultatele obţinute; 

❖ Monitorizare; 

❖ Stabilirea responsabilităţilor; 

❖ Inventarierea corespondenţei; 

❖ Evaluarea expunerii proiectelor cu rezultatelor obţinute; 

 

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului 

Acest concurs se doreşte a avea o perioadă cât mai lungă de implementare, deoarece, prin 

cultură, se pot achiziţiona comportamente constructive atât pentru copiii preşcolari, cât şi pentru 

grupurile de adulţi implicate în derularea activităţilor. Din aceste motive, dorim ca în anii şcolari viitori 

să implementăm proiectul în modalitate regională. 

 

Riscuri implicate de proiect şi planul de răspuns 

Proiectul ”Să redăm tradiția” a fost gândit sub forma unui concurs de artă populară în care copiii 

să-și dezvolte aptitudinile în cadrul a patru secțiuni: pictură decorative, obiecte artizanale, 

țesături,cusături artizanale, măști populare și obiecte de cult ( icoane pe sticlă și lemn). 

Planul de răspuns al proiectului a fost conceput în aşa fel încât să un implice riscuri, oferind 

posipilitatea fiecărui preşcolar de a reliza cu mânuţele lui realizarea unui obiect popular 
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Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în timpul 

implementării proiectului 

❖ Consiliul profesoral şi Consiliul de administraţie al Grădiniței “Căsuţa fermecată” Luduș 

❖ Comisia metodică, Cercul pedagogic; 

❖ Transmiterea Regulamentului de concurs şi pliante la grădiniţele din oraş şi judeţ; 

❖ Presa scrisă şi audiovizuală; 

❖ Promovare on-line 

❖ Cotidianul local “Luduşeanul” 

❖ Cotidianul “Cuvântul Liber; 

❖ Expunere în cadrul Consiliului de administraţie al Grădiniței “Căsuţa fermecată” Luduș 

❖ Cercuri pedagogice; 

❖ Prin materiale informative; 

❖ Prin parteneri de proiect; 

 

REGULAMENTUL CONCURSULUI ATELIER – CONCURS JUDEŢEAN “SĂ REDĂM 

TRADIŢIA” 

 

DEVIZA: 

“Artele şi tradițiile populare definesc originalitatea unui popor, asigură viitorul acestuia şi atrag respectul 

celorlalţi” 

CONDIŢII DE PARTICIPARE: 

Concurs judeţean se adresează preşcolarilor din judeţul Mureş 

DATA ŞI LOCUL DESFĂŞURĂRII: 

12 februarie 2021,  Grădinița “Căsuţa fermecată” Luduș 

ORGANIZATORII CONCURSULUI: 

Grădinița “Căsuţa fermecată” Luduș 

SECŢIUNI: 

Sectiunea 1:  țesături, cusături artizanale, împletituri, 

Sectiunea 2:  pictură decorativă, obiecte artizanale 

Sectiunea 3:  obiecte de cult, icoane pe sticlă , pe lemn, pe piatră 

CRITERII DE JURIZARE : 

Juriul va evalua acordând punctaj pentru: 

tehnica de lucru 

respectarea tradiţiei 

complexitatea obiectului (gradul de dificultate) 

ECHIPA DE JURIZARE : 

Specialiştii în domeniul culturii şi civilizaţiei populare: 

Meşterii şi creatorii populari 

Profesori de educaţie plastică 

Reprezentanţi ai Primăriei oraşului Luduş; 

CRITERII DE PARTICIPARE: 

Nu se percepe taxă de participare; 

Un cadru didactic poate participa cu maxim 2 preşcolari 

Lucrările vor fi insoţite pe faţă de eticheta care să cuprindă : 

 

Numele preşcolarului………………………… 

Grădiniţa…………………………………….. 
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Sectiunea…………………………………….. 

Titlul lucrării………………………………… 

Cadru did.indrumator………………………... 

 

Ȋn ziua concursului se va realiza o expoziţie cu lucrările realizate; 

Se vor acorda premiile I, II și III și mențiuni pentru fiecare secțiune. Toți preșcolarii participanți vor 

primi diplome de participare. Cadrele didactice implicate în proiect vor primi adeverinţe de îndrumători. 

Se va primi diploma/adeverinţă pentru fiecare cadru didactic (îndrumător) şi fiecare preşcolar 

participant; 

Trimiterea fişelor de înscriere, lucrarile copiilor pozate sau scanate, acordul de parteneriat ştampilat, 

până la data de 5 februarie 2021 pe adresa de mail  
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PROIECT DE ACTIVITATE 

C.D.I. 

STOP-NU DISCRIMINA 

Prof. Ignat Cornelia Liliana 

Școala Gimnazială,,Alexandru Ioan Cuza”, Baia Mare,Maramureș 

 

Colaborator: prof. Lenghel Carmen 

SCOPUL PROIECTULUI :  

Conștientizarea elevilor cu privire la  pericolul discriminării pe motive medicale a celor din jurul 

lor 

ARGUMENT  : 

În comunitatea în care trăim și în viaţa de zi cu zi ne întâlnim cu prejudecăţi  de cele mai multe 

ori neconştientizate iar discriminarea poate influenţa în mod subtil viaţa copiilor şi adolescentilor, 

transformându-i cu aceeaşi usurinţă atât în victime, căt şi în agresori. Acest proiect îşi propune ,prin 

activităţile sale, să-i înveţe pe tineri despre lupta împotriva discriminării copiilor și tinerilor pe motive 

medicale , dar şi soluțiile de integrare socială a celor discriminaţi medical.  

OBIECTIV GENERAL:  

Conştientizarea elevilor , profesorilor și părinților cu privire la problemele de discriminare pe motive 

medicale 

OBIECTIVE PEDAGOGICE :  

-creşterea gradului de conştientizare publică a discriminării pe motive medicale 

- elaborarea de idei şi practici noi care să pună în valoare incluziunea socială.  

- sensibilizarea tinerilor cu privire la probleme medicale actuale şi îndrumarea lor spre un mod de viaţă 

sănătos.  

-formarea de valori şi atitudini morale şi sociale prin adoptarea unui comportament adecvat în cadrul 

relaţiilor interpersonale şi de grup, cu accentuarea respectării principiilor urmărite de activitate: 

solidaritatea între oameni,  combaterea violenţei, incluziune socială 

OBIECTIVE DOCUMENTARE : 

o Orientarea elevilor în spațiul documentar; 

o Dezvoltarea capacității de selectare a materialelor referitoare la tema   activității; 

o Dezvoltarea gustului pentru lectură 

o Dezvoltarea gustului pentru studiul individual 

o Stimularea capacității de cercetare  

OBIECTIVE EDUCATIVE : 

❖ Conștientizarea importanței surselor autentice pentru facilitarea accesului la cultură și 

informație 

❖ familiarizarea elevilor cu  vocabularul medical de specialitate 

❖ familiarizarea elevilor cu site-urile dedicate sprijinirii celor abuzați sau discriminațidin diverse 

motive 

OBIECTIVE CULTURALE : 

✓ dezvoltarea unor atitudini și comportamente favorabile păstrării şi promovării valorilor morale și 

sociale pozitive față de cei din jur 

✓ cultivarea capacităţii de cooperare în vederea realizării unor prezentări despre tema propusă în 

proiect 

COMPETENȚE: 

➢ Idetificarea rolului informatiilor în viața de zi cu zi 

-Exersarea deprinderilor de accesare și utilizare a unor resurse de informare prin explorarea 

documentară  în spațiul CDI 
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PUBLIC ȚINTĂ: elevii clasei  a VI-a A  

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: 06-13.11.2017 

CADRE DIDACTICE IMPLICATE/SPECIALITATEA:  

- Colaboratori : prof.doc –Lenghel Carmen 

RESURSE MATERIALE NECESARE:calculator, hârtie, acuarele, pensule, imprimantă ,video-

proiector, culori, etc. 

RESURSE UMANE: cadre didactice , elevi ,responsabil CDI 

RESURSE FINANCIARE : autofinanțare 

RESURSE DE TIMP: câte o oră în fiecare zi pe durata desfășurării  proiectului  

DESCRIEREA ACTIVITATII: 

 

Nr.

crt 

 

Activitatea  

Data / 

Locul de 

desfășurare 

 

Materiale  

folosite 

 

Responsabili 

 

Observații 

1 Anunţarea temei şi 

împărţirea sarcinilor de lucru 

06.11. 

2017 

CDI 

Calculator  hârtie  Prof.Ignat Cornelia 

Liliana 

Prof.doc 

Lenghel Carmen 

 

2.  Documentarea şi informarea 

în vederea realizării 

pliantelor informative 

07-10.11 

2017 

CDI 

Calculator Prof.Ignat Cornelia 

Liliana 

Prof.doc 

Lenghel Carmen 

 

3. Documentarea şi informarea 

în vederea realizării flyerelor  

07-10.11 

2017 

CDI 

Calculator, 

Video-proiector 

Hârtie colorată 

Prof.Ignat Cornelia 

Liliana 

Prof.doc 

Lenghel Carmen 

 

4. Documentarea şi informarea 

în vederea realizării 

desenelor 

07-10.11 

2017 

CDI 

Calculator , hârtie 

colorată 

Creioane colorate 

Video-proiector 

Prof.Ignat Cornelia 

Liliana 

Prof.doc 

Lenghel Carmen 

 

5.  Prezentarea și susținerea 

proiectului în fața invitaților 

13.11 

2017 

CDI 

Calculator 

Video-proiector 

Prof.Ignat Cornelia 

Liliana 

Prof.doc 

Lenghel Carmen 

 

MODALITATI DE EVALUARE   

- prezentare pliante informative 

-         Desene 

-         Flyere 

-         Aranjare panou expozițional 

- poze 

MODALITATI DE DISEMINARE 

Diseminarea va avea loc în CDI, în prezenţa elevilor, profesorilor şi a  părinţilor , precum și pe site-ul 

CDI- ului .                                                          
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Proiect educațional - Sărbători creștine, prilej de bucurie” 

 

Prof. Avram Claudia 

Școala Gimnazială nr. 10 ,,Mihail Koiciu” 

 

 

 

ARGUMENT 

MOTTO: ,,Educația este un ornament învremuri de prosperitate și un refugiu în vremuri de  

restriște” (Aristotel). 

Sărbătorile creștine sunt  un prilej de bucurie şi de împăcare sufletească, un prilej de bucurie 

şi de a fi mai buni. Ele sunt păstrate şi predate  generaţiilor care urmeză. 

           Copiii, iubesc sărbătorile naţionale, îşi îmbunătăţesc cunoştinţele prin aflarea mai multor 

poveşti. Totodată le plac şi mai mult sărbătorile creştineşti nu pentru latura lor religioasă, ci pentru 

latura laica – venirea lui Moş Nicolae, Moş Crăciun, simbolul mărţişorului şi  iepuraşul cu cadouri şi 

de aceea cu ajutorul părinţilor vom încerca să sădim în sufletele lor iubire pentru Dumnezeu şi semeni. 

 Analizând modul în care sunt reflectate valorile în societate, dar şi realităţile socio-umane şi 

intelectuale întâlnite zi de zi, se constată nevoia organizării de activităţi care să-i mobilizeze pe elevi în 

acțiuni care să le cultive sentimentul „frumosului”.  

 Şcoala şi comunitatea au datoria de a veghea asupra dezvoltării personale optime a fiecărui 

prescolar si  elev, stimulându-l în căutarea şi descoperirea aptitudinilor/intereselor/talentelor acestora, 

cultivându-le simultan aplicaţia şi perseverenţa în realizarea obiectivelor propuse. Spiritul de echipă, 

colaborarea, intercunoaşterea, lărgirea orizontului cultural vor fi stimulate prin activităţile din cadrul 

proiectului care vor implica elevi cu potenţial creativ.  

 

TEMA PROIECTULUI: 

• este de a marca Ziua Școlii ”Mihail Koiciu” prin implicarea întregului colectiv și a comunităţii în 

proiectele și manifestările desfăşurate în școală, promovând educaţia şi valorile ei. 

 

SCOP: 

• Afirmarea, cunoaşterea şi stimularea potenţialului artistic şi creator al copiilor din învăţământul primar 

şi gimnazial. 

• Socializarea elevilor in cadrul activităților. 

• Cunoașterea obiceiurilor si tradițiilor specifice poporului român legate de venirea lui Moș Nicolae și 

Moș Crăciun: formarea și cultivarea unui comportament bazat pe generozitate și dragoste fața de semeni, 

cooperare și toleranță. 

• Salvarea şi revigorarea tradiţiei româneşti şi internaţionale; 

• Formarea şi cultivarea unor atitudini pozitive a copiilor faţă de tradiţia şi valorile culturale româneşti 

internaţionale, faţă de religie şi Dumnezeu şi dezvoltarea competenţei comunicative; 

• Dezvoltarea imaginaţiei şi creativităţii și a spiritului de competiţie. 

 

OBIECTIVE: 

• Promovarea exemplelor de bună practică ale proiectelor și activităților educative la nivelul comunității 

locale; 

• Realizarea unor activități de educaţie religioasă. Implicarea elevilor în activităţi creative; 

• Creșterea gradului de informare al elevilor cu privire la sărbătoarea Sfântului Nicolae; 

• Dezvoltarea şi stimularea expresivităţii şi creativităţii copiilor; 
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• Cultivarea sensibilităţii artisticea elevilor; 

• Conştientizarea şi valorizarea virtuţilor creştine; 

 

GRUP ŢINTĂ: 

- elevi din ciclul primar; 

- elevi din ciclul gimnazial; 

- cadre didactice. 

 

RESURSE: 

Umane: şcolari, preșcolari, cadre didactice, părinţi, vizitatori. 

Materiale: lucrări ale copiilor, desene pentru expoziţie, aparat foto, diplome, costume, stik, PC 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

 Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

 

 

Activitatea nr. 1  

Titlul activităţii: De ziua Sfintei Cuvioase Parascheva, activitate cultural-religioasă 

Data/ Perioada: 14 noiembrie  

Locul de desfăşurare: Biserica ˝Sfântul Nicolae 

Participanţi: elevii claselor I-VIII 

Descrierea activităţii: Activitatea a constat în participarea elevilor la Sfânta Liturghie. 

Modalitaţi de evaluare: elevii au primit iconițe cu Sf. Cuv. Parascheva 

 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: Împărtășirea de marile sărbători creștine 

Scopul: împărtășirea elevilor cu Sfânta Împărtășanie, pregătire pentru întâmpinarea marilor sărbători ale 

Nașterii și Învierii Domnului. 

Obiective: 

• vizitarea bisericii Nașterea Maicii Domnului; 

• împărtășirea elevilor cu Trupul și Sângele Domnului; 

• exersarea gesturilor de închinare și comportament în biserică. 

Data/ Perioada: decembrie  

Locul de desfăşurare: Biserica ˝Sfântul Nicolae” 

Participanţi: elevii claselor I- VIII 

Descrierea activităţii: Activitatea constă în participarea elevilor la Sf. Taină a Spovedaniei și a 

Împărtășaniei. La biserică, elevilor le este prezentată partea practică a cultului ortodox în ceea ce privește 

închinarea la icoane a credincioșilor la intrarea în biserică și, de asemenea, modul de primire a Sfintei 

Împărtașanii, pe care ulterior le exersează, cât și detalii arhitecturale specifice. 

Elevilor li se permite, cu ajutorul profesorului și a celorlați adulți prezenți, să aprindă lumânări, gest des 

utilizat în cultul ortodox. 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1790 
 

Rezultate aşteptate: 

• exersarea comportamentului și practicilor în biserică; 

• conștientizarea importanței participării la viața religioasă; 

• întărirea spiritului de comunitate specific cultului ortodox. 

Modalităţi de evaluare a activităţii: 

• observarea  elevilor pe parcursul  activităţii; 

• fotografii realizate pe parcursul activității; 

• postarea acestora pe paginile de facebook ale claselor respective. 

Rezultate înregistrate: 

• elevii au dat dovadă de comportament potrivit spiritului creștin atăt la 

biserică, cât și la școală, pe parcursul zilei respective fiind mai atenți la modul 

de interacțiune cu colegii; 

• elevii au participat cu bucurie și interes, consolidând prin practică cunoștințele 

primite la disciplina religie; 

Sugestii, recomandări: 

      • în funcție de disponibilitatea orarului, această acțiune ar putea fi extinsă și la   

participarea la unele slujbe desfășurate în biserică 

Modalitaţi de evaluare:  

• observarea  elevilor pe parcursul  activităţii; 

• fotografii realizate pe parcursul activității; 

• postarea acestora pe paginile de facebook ale claselor respective. 

Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: În vizită la biserica Sf. Nicolae 

Data/ Perioada: 6 decembrie  

Locul de desfăşurare: Biserica ˝Sfântul Nicolae” 

Participanţi: elevii claselor I-IV 

Descrierea activităţii: Activitatea a constat în participarea elevilor la Sfânta Liturghie. 

Modalitaţi de evaluare: elevii vor primi dulciuri. 

 

Activitatea nr. 4 

Titlul activităţii: Sfântul Nicolae, prietenul copiilor 

Data/ Perioada: 6 decembrie 

Locul de desfăşurare: sala de clasă 

Participanţi: elevii clasei a II-a  

Descrierea activităţii: Elevii își vor exprima liber cunoștințele legate de Sf. Ierarh Nicolae, vor asculta 

povestea Sfântului Ierarh Nicolae (https://www.youtube.com/watch?v=0OQnqdQE5DY), vor interpreta 

colindul Sfântul Nicolae- bucuria copiilor (https://www.youtube.com/watch?v=orMxutjpo7k), vor 

desena cismulița, portetul și macheta Sf. Ierarh Nicolae realizând o expoziție de desene; la sfârșitul 

activității elevii vor primii bomboane. 

Modalitaţi de evaluare: desenele elevilor 

 

Activitatea nr. 6 

Titlul activităţii: Serbarea pomului de iarnă 

Data/ Perioada: decembrie  

Locul de desfăşurare:Șc. Gimn. Nr.10 „M. Koiciu” 

Participanţi: elevi, părinți, profesori  

Descrierea activităţii: Recitări de poezii de iarnă și de sărbătoare 

https://www.youtube.com/watch?v=0OQnqdQE5DY
https://www.youtube.com/watch?v=orMxutjpo7k
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Modalitaţi de evaluare: fotografii realizate pe parcursul activității 

Activitatea nr. 7 

Titlul activităţii: O, noapte sfântă 

Data/ Perioada:  decembrie  

Locul de desfăşurare: Șc. Gimn. Nr.10 „M. Koiciu” 

Participanţi:  elevi, părinți  

Descrierea activităţii:  serbare de Crăciun 

Modalitaţi de evaluare: fotografii realizate pe parcursul activității, elevii la sfârșitul activității vor primi 

cadouri de la Moș Crăciun. 
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“VINE MOŞ CRĂCIUN!” 

PROIECT DE VOLUNTARIAT 

                                        Szollosy Nicoleta Monica                  

Liceul Tehnologic  Agricol “Alexiu Berinde”Seini 

 

COORDONATORI: 

Profesor învățământ primar şi gimnazial: Szollosy Nicoleta Monica 

Profesori învățământ primar: Brisc Marcela, Szabo Doina 

Profesor învățământ preșcolar: Oniga Carla Luminita, Barbus Veronica 

                                                       

Liceul Tehnologic Agricol “Alexiu Berinde”, Seini 

                                                                                             

 

ARGUMENTUL PROIECTULUI 

 Noi oamenii, printr un gest simplu putem aduce în sufletele noastre bucuria şi bunătatea de care 

fiecare dintre noi avem nevoie.  

  În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite 

drepturile şi responsabilităţile de membrii ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între 

diferite culturi. 

   Acumularea unor cunoştinţe şi impresii cât mai variate şi în contexte cât mai diferite, dincolo 

de zidurile grădiniţei şi a şcolii, a devenit un imperativ al învăţământului românesc modern. Îmbogăţirea 

experienţei de viaţă a copiilor precum şi modelarea comportamentelor, se realizează prin implicarea 

directă a acestora în activităţi ce presupun contactul nemijlocit cu realităţile apropiate sau îndepărtate. 

  Lumea exterioară a copiilor este încadrată într-un spaţiu mai restrâns: curtea casei, strada din 

faţa blocului, curtea grădiniţei şi a şcolii. Alteori copilul are şansa de a ,,colinda’’ printr-o lume mai 

extinsă: satul sau oraşul din apropiere, judeţul sau chiar ţara. 

 Ne-am gândit să depăşim limitele ,,lumii exterioare’’ a copiilor, să vedem ce este  ,, dincolo de 

gard’’: sunt copii la fel ca toţi copiii, frumoşi, deştepţi, curioşi, talentaţi? Rolul nostru, a cadrelor 

didactice, este de a descoperi copilul din faţa noastră, de a-l face cunoscut şi de a-l ajuta să cunoască 

realităţi mai îndepărtate lui. În cadrul acestui parteneriat dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri 

despre noi şi despre copiii noştrii, să legăm prietenii, să facem schimb de experienţe şi de idei, să se lege 

prietenii, să-şi împărtăşească experienţa acumulată.  

Proiectul evidenţiază importanţa dezvoltării unei legături între copiii proveniți din medii sociale 

şi familiale diferite, aşa încât, în final, să fie redusă distanţa socială şi prejudecăţile. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:   

 

-formarea unei atitudini responsabile, corecte, tolerante faţă de copiii unităţii noastre; 

-funcţionarea unui voluntariat şi parteneriat autentic menit să sensibilizeze copiii, părinţii, cadrele 

didactice.  

Prin proiectul  ”VINE MOŞ CRĂCIUN!” se urmăreşte:  

* Pregătirea preșcolarilor şi a elevilor în vederea desfășurăii unor activități extrașcolare comune menite 

să cultive valorile comune cu mijloace specifice copilăriei; 

*Dezvoltarea abilităţilor de a intra în relaţii cu cei din jur; 
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* Valorificarea potenţialului profesional al personalului didactic; 

OBIECTIVE: 

➢ Pentru cadre didactice: 

▪ Să împărtăşească experienţa pedagogică şi să o valorizeze în munca educativă; 

▪ Să-şi dezvolte abilităţi de a acţiona în echipă cu cadre didactice ale alte unităţii noastre pentru a 

derula acţiuni educative comune; 

▪ Să asigure un climat socio-afectiv şi educativ optim în timpul şi în afara desfăşurării proiectului. 

➢ Pentru copii: 

▪ Să lege prietenii şi să coopereze în acţiuni cu alţi copii de aceeaşi vârstă; 

▪ Să desfăşoare acţiuni comune pentru atingerea unui scop; 

➢ Pentru părinţi: 

▪ Să colaboreze cu cadrele didactice în derularea acţiunii educative; 

GRUP- ŢINTĂ: 

▪ Cadrele didactice 

▪ Copiii 

▪ Părinţii  copiilor implicaţi în proiect 

RESURSE PROIECT: 

➢ Umane  

▪ Preşcolari, şcolari de ciclul primar şi gimnazial  

▪ Personalul didactic implicat în proiect 

▪ Părinţii copiilor implicați 

➢ Materiale  

▪ Fotografii, din timpul activităţilor 

➢ Temporale  

▪ Decembrie 2020 

EVALUARE: 

▪ Portofoliu de proiect 

▪ Aprecierea activităţii şi a rezultatelor; 

▪ Realizarea unui PPT în care este prezentat proiectul, derularea lui, cât şi imagini din 

activităţile susţinute; 

▪ Popularizarea activităților pe site-ul şcolii; 

▪ Realizarea unui CD cu instantanee din derularea proiectului  

BUGETUL:  

▪ surse de finanţare proprii, 

▪ activitatea se desfăşoară în regim de voluntariat. 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

ADOPTĂ UN BUNIC! 

 

PROF.ÎNV.PRIMAR AVÂRVĂREI ELENA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI, JUD:BRĂILA 

 

An școlar 2020- 2021 

INSTITUŢII IMPLICATE ÎN PROIECT: 

 

ŞCOALA CU GIMNAZIALĂ VĂDENI 

Director, 

Prof. Steluţa Perianu 

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PALEATIVĂ „SFÂNTA MARIA”, Baldovinești, Brăila 

Director, 

Dr. Cânjău Adelaida   

Coordonatori proiect: 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI 

Director, prof. Steluţa Perianu 

Prof. Avarvarei Elena 

 

TITLUL PROIECTULUI: Adoptă un bunic!  - parteneriat educațional 

DOMENIUL PROIECTULUI: voluntariat 

ARGUMENT 

„A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele înseamnă a le lăsa moştenirea cea                                                                                                                                         

mai preţioasă” 

                                                              Montegazza                        

 

Dacă vom avea grija de bătrâni, care sunt ai noștri, ai tuturor, atunci copiii noștri vor fi buni, sensibili, 

umani și vor aprecia înțelepciunea poporului român; copiii noștri vor zburda prin iarba fragedă, 

păsările se vor înalța spre cerul senin, peștii vor mai înota în apele limpezi și ……va  FI   IUBIRE ! 

       Prin acest proiect ne-am propus  să lărgim sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relație 

cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punți de legătură între cele doua medii diferite și 

adaptarea comportamentului la cerințele grupului cu care vin în contact. 

     Ajutorarea și protejarea bătrânilor este o problema care trebuie să intereseze pe toată lumea: adulți 

și copii. Vrem să aducem un zambet pe fetele acestor « trecători prin viața », să fim nepoții pe care și 

i-ar fi dorit, să le deschidem ușa de Crăciun, de Paște, să le aducem un strop de bucurie prin cântecele, 

poeziile, dansurile noastre sau lucrările pregătile special pentru dânșii. 

 

 SCOPUL: 

Scopul organizării acestui parteneriat, având ca ţintă elevii claselor primare și gimnaziale ai Școlii 

Gimnaziale Vădeni, este acela de a forma și dezvolta atitudini pozitive față de persoanele aflate în 

situații deosebite de viață, de a modela personalitățile copiilor prin valorificarea potențialului creator al 

acestora, de a cultiva respectul față oameni, precum și de a oferi prilejul unor schimburi de experiențe 

și bune practici în legătură cu activitățile de voluntariat desfășurate în școli, în scopul performării şi 

dezvoltării propriului stil de viață, prin cultivarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru 

persoanele în vârstă. 
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OBIECTIVE: 

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi; 

Formarea deprinderilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate; 

Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

Însușirea regulilor de îngrijire și ocrotire a persoanelor în vârstă; 

Formarea unui comportament civic, onest fața de oameni ; 

Antrenarea în activități artistice și practice pentru beneficiile celor din jur; 

 

COORDONATORI:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ VĂDENI, BRĂILA 

Prof. Perianu Steluţa  

Prof. înv. primar Avârvărei Elena 

       

CENTRUL DE ASISTENŢĂ PALEATIVĂ „SFÂNTA MARIA”, Baldovinești, Brăila 

            Dr. Cânjău Adelaida   

 

 GRUP ŢINTĂ 

Elevi ai claselor primare și gimnaziale - Școala Gimnazială Vădeni 

Cadrele didactice ale Școlii Gimnaziale Vădeni 

Persoanele instituționalizate în CAP „Sfânta Maria”, Baldovinești 

Comunitatea locală 

BENEFICIARI DIRECȚI:  

persoanele vârstnice din CAP „Sfânta Maria” 

elevii Școlii Gimnaziale Vădeni 

BENEFICIARI INDIRECȚI: conumitatea, cadre didactice, familiile elevilor, personalul centrului 

DURATA PROIECTULUI: an școlar 2020- 2021 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR:  

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activității 

Conținutul activității Locul de 

desfașurare 

1. Octombrie 

2020 

La mulți ani, 

dragi bunici! 

Program artistic dedicat Zilei 

Internaționale a persoanelor vârstnice; 

Minispectacol cu animatori. 

C.A.P. „Sfânta 

Maria” 

2. Noiembrie 

2020 

Atelier de 

creație 

 

Confecţionare a unor daruri şi 

podoabe, felicitări pentru Crăciun  

Sălile de clasa 

3. Decembrie 

2020 

Magia 

Crăciunului 

Vizită la Centrul de Asistență pentru a 

dărui creațiile confecționate bunicilor. 

Colinde 

C.A.P. „Sfânta 

Maria” 

4. Martie 

2021 

E ziua ta, 

bunico! 

 

Program artistic cu ocazia zilei de  „8 

Martie” 

Vizită la Centrul de Asistență pentru a 

dărui creațiile confecționate bunicilor. 

C.A.P. „Sfânta 

Maria” 

5. Aprilie 

2021 

Atelier de 

creație 

 

Activitate practică pentru 

confecţionarea unor felicitări, 

Sălile de clasa 
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ornamente de Paşte, în colaborare cu 

copiii şi părinţii. 

6. Aprilie 

2021 

Dăruim Lumină! Vizită la Centrul de Asistență pentru a 

dărui creațiile confecționate bunicilor. 

C.A.P. „Sfânta 

Maria” 

 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

Procese verbale 

Albume foto 

Diplome de participare 

Adeverințe pentru cadrele didactice participante 

 

MODALITĂȚI DE PROMOVARE/ MEDIATIZARE/ DISEMIINARE: 

Prezentarea, promovarea şi diseminarea proiectului în presa locală, pe site-ul şcolii: 

http://scoalavadeni.webs.com şi pe www.didactic.ro 

Mediatizarea, diseminarea activităţii în cadrul cercurilor pedagogice şi activităţilor metodice la nivel 

local, judeţean, etc. 

 

RESURSE:  

UMANE: 

Elevi ai claselor primare și gimnaziale; 

Persoanele vârstnice din Centrul de Asistență Paleativă 

Cadre didactice; 

Familiile elevilor participanţi; 

Comunitatea locală. 

 

MATERIALE: 

Lucrările create de elevi în atelierele de creție, pentru bunici;  

Diplome pentru elevii participanți; 

Adeverințe de participare pentru coordonatori și cadrele didactice implicate. 

 

FINANCIARE: 

Fonduri proprii 

Fonduri adunate din donații și sponsorizări 

 

SPAȚIALE: 

 Școala Gimnazială Vădeni 

Centrul de Asistență Paleativă „Sfânta Maria”, Baldovinești 

 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

Creșterea gradului de conștientizarea elevilor cu privire la problemele persoanelor vârstnice; 

Dezvoltarea unor atitudini pozitive privind problemele persoanelor în vârstă și nu numai; 

Formarea unui comportament moral civic sănătos; 

Promovarea școlii la nivel local și județean. 

        

 

 

 

 

http://scoalavadeni.webs.com/
http://www.didactic.ro/
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PROIECT DE VOLUNTARIAT 

„SUFLET LÂNGĂ SUFLET” 

Prof. Jagă Ioana Mihaela 

Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu”, orașul Breaza 

Motto: „ Nu este bogat cel care are mult, ci acela care dăruiește mult.” 

-Erich Fromm 

ARGUMENT: 

             Jack London spunea „Un os dat unui câine nu este caritate. Caritatea înseamnă osul împărțit 

cu un câine, când ești la fel de flămând ca și câinele.” 

            Aceste ființe au un suflet pur așa că haideți să le ajutăm, deoarece unele se luptă între viață și 

moarte, iar altele se chinuie să trăiască. 

Dragi oameni, dorim să vă aducem la cunoștință faptul că, Asociația „Arca lui Norocel” are 

nevoie de ajutorul dumneavoastră. Prin ajutor, vrem să spunem că avem nevoie de donații pentru 

animăluțele nevinovate și fără adăpost.  

Asociația „Arca lui Norocel” este o entitate apolitică și non profit ce luptă atât pentru 

bunăstarea animalelor fără stăpân, dar și pentru bunăstarea comunității, prin măsuri de reducere a 

numărului animalelor de pe străzi.  

Misiunea asociației este de a reduce semnificativ numărul animalelor fără stăpân prin metode 

civilizate, morale și umane, promovarea adopțiilor animalelor abandonate, sensibilizarea populației prin 

campanii de informare privind protecția și drepturile animalelor. 

Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă la elevi abilităţi şi competenţe sociale, cum ar 

fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. Voluntariatul transformă elevul 

într-o persoană conştientă de aspectele lumii în care trăieşte, de nevoile semenilor săi, de puterea de care 

dispune în mod natural, necondiționat, și anume aceea de a schimba ceva în lumea asta mare pornind de 

la mica sa lume – comunitatea locală.  

SCOP: 

              Scopul proiectului ,,Suflet lângă suflet" este de a ajuta copiii să cunoască mai bine animalele, 

a ști cum să le protejeze de anumite pericole sau de anumiți factori, și mai ales să se cunoască pe ei înșiși 

cu ajutorul lor și credem că în mare măsură acest lucru se va realiza, pentru că este foarte important și 

sănătos să formăm copiilor un comportament adecvat, iubitor față de animale. 

OBIECTIVE: 

➢ Stimularea participării active la acţiuni care răspund intereselor şi preocupărilor 

diverse ale elevilor; 

➢ Educarea trăsăturilor de voinţă, a disciplinei colective, a simţului de ordine, 

comportamente care să dezvolte respectul de sine și față de ceilalți; 

➢ Promovarea unei atitudini positive față de sine, semeni și natură; 
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➢ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în 

sprijinul celor neajutorați; 

➢ Formarea competenţelor de comunicare, implicare activă, munca în echipă 

PARTICIPANȚI: elevi, cadre didactice, comunitatea locală 

GRUP ȚINTĂ: elevii Liceului Teoretic ,,Aurel Vlaicu" Breaza 

PARTENERI EDUCAȚIONALI:  

• Liceul Teoretic ,,Aurel Vlaicu"Breaza 

• Asociația ,,Arca lui Norocel" 

• Liga Tinerilor Ortodocși-Filiala Breaza 

ACTIVITĂȚI: 

1. Constituirea grupului de voluntari. 

2. Identificarea nevoilor Asociației ,,Arca luiNorocel". 

3. Popularizarea proiectului în rândul elevilor LiceuluiTeoretic"AurelVlaicu", Breaza. 

4. Confectionarea de flayere care vor fi amplasate în incita școlii, și pe site-ul și pagina de 

Facebook a școlii. 

5. Colectarea donaţiilor constând în mâncare, jucării, nisip pentru litiere, pături uzate. 

6. Vizită la adăpostul din Cornu și înmânarea pachetelor. 

7. Desfăşurarea unui mini atelier în care elevii participanți își vor exprima opiniile legate de 

activitatea desfășurată. 

PERIOADA DE DESFĂȘURARE: decembrie 2019-iunie 2020 

RESURSE FINANCIARE: proprii, sponsorizări 

RESURSE MATERIALE: mâncare pentru animale, pături uzate, jucării, nisip pentru litiere 

RESURSE UMANE: elevi, cadre didactice, părinți 

ECHIPA DE PROIECT: 

• JAGĂ IOANA MIHAELA-PROFESOR COORDONATOR 

• TOADER VOICU MACRINA-PROFESOR COORDONATOR 

• CONDA LAURA-CLASA aXa C 

• DOBROSLAV ROXANA-CLASA aXa C 

• COMAN ALEXANDRA-CLASA aIXa B 

• PETRESCU MARIA- CLASA a VIIaB 

             SUSTENABILITATEA PROIECTULUI: 
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Continuitatea proiectului va fi asigurată de : 

✓ Continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional; 

✓ Continuarea anuală a activităţilor de colaborare şcoală-părinţi; 

✓ Menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului. 

 

ECHIPA DE PROIECT: 

• JAGĂ IOANA MIHAELA-PROFESOR COORDONATOR 

• TOADER VOICU MACRINA-PROFESOR COORDONATOR 

• CONDA LAURA-CLASA aXa C 

• DOBROSLAV ROXANA-CLASA aXa C 

• COMAN ALEXANDRA-CLASA aIXa B 

• PETRESCU MARIA-CLASA a VIIa B 

GALERIE DE IMAGINI 
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PROIECT EDUCATIV” SUFLET SI CREDINTA” 

 
Cornea Anca Teodora 

        Școala Gimnazială”Avram Iancu”, Oradea 

 

 
 

MOTTO: 

,,Învaţă-l  pe copil calea pe care trebuie să o urmeze, şi când va îmbătrâni nu se va abate de la ea” 

(Proverbe 22:6) 

 

A. DENUMIREA PROIECTULUI: TITLUL 

  

        a. TITLUL: ’’SUFLET ŞI  CREDINŢĂ’’ 

        b. DOMENIUL  ŞI  TIPUL  DE EDUCAŢIE  ÎN  CARE  SE  

         ÎNCADREAZĂ:Educaţie religioasă 

         c. TIPUL  DE  PROIECT: Local 

 

B. APLICANTUL 

        Școala Gimnazială”Avram Iancu”,Oradea 

        Str.Gheorghe Pop de Băsești nr.3-3A 

        Structură -G.P.P nr.44  

        Str.Aviatorilor nr.2 

        Responsabil: Director :Prof.Dr. Gheorghina  Bîrlădeanu  

                                                                                                                                                                                             

Echipa de proiect: 

Dir.adj.Prof.Velimirovici Cosmin 

Preot Măluţan-Cserna Florin 

Preot Dindelegan Vasile 

Prof. înv. primar şi preşcolar : Mărcuț Ana 

Prof. înv. primar şi preşcolar : Bumb Sanda 

 

 

Experienţă în domeniul proiectului: 

Experienţa  anilor anteriori ne arată că  activităţile desfăşurate în cadrul acestui proiect au fost plăcute, 

dar şi instructive în acelaşi timp. Atât copiii cât şi părinţii le-au primit cu multă deschidere şi 

receptivitate. 

Aceştia au participat cu plăcere la  manifestările tradiţionale creştineşti, au învăţat să respecte regulile 

de comportament religios-moral în familie,grădiniţă,biserică, 

 s-au implicat  în acţiuni comune cu prieteni şi colegi aparţinând diferitelor  confesiuni .Ţinând cont 

de aceste lucruri am ajuns la concluzia că este bine să continuăm derularea acestui proiect . 

   

C. CONTEXT  

,,Lăsaţi copiii să vină la Mine şi nu-i opriţi pentru că a unora ca acestora este Împarăţia cerurilor !”- sunt 

cuvintele Mântuitorului ,ale celui ce a fost numit de către apostolii Săi şi, apoi, de o întreagă istorie creştină, 

Învăţătorul,acel pedagog prin excelenţă care ne-a predat materiile fundamentale ale şcolii veţii: binele, frumosul, 

morala , credinţa şi iubirea.  
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     Învierea lui  Iisus ne determină să acordăm  o atenţie specială învăţăturilor morale şi etice ale Sale, considerându-

le îndreptare vrednice de încredere pentru dezvoltarea unui caracter personal sănătos şi pentru dezvoltarea unei 

societaţi drepte şi bazate pe principii constructive.   

     Educaţia de cea mai înaltă clasă este aceea care va da cunoştinţă şi disciplină ,care va duce la cea mai bună 

dezvoltare a caracterului şi va face sufletul corespunzător pentru viaţa lui Dumnezeu. Cea mai înaltă educaţie este 

aceea care-i va învăţa pe copii ştiinţa creştinismului, le va da o cunoaştere a căilor lui Dumnezeu şi le va împărtăşi 

lecţiile pe care însuşi Domnul Iisus Hristos le-a dat celor care-i cereau sfaturi. 

      În calitatea noastră de educatori avem înaltul privilegiu de a le face cunoscute copiilor anumite învăţături morale 

şi religioase, cu scopul de a inspira şi de a influenţa convingerile spirituale şi caracterul moral al acestei generaţii care 

niciodată până acum n-a fost confruntată cu pericole sociale aşa de mari ca cele din zilele noastre.  

       În copilărie, mintea este impresionată şi modelată cu uşurinţă şi atunci este timpul ca toţi copiii să fie învăţaţi să-

L iubească şi să-L respecte pe Dumnezeu. 

      Cercetările în domeniul psihologiei copilului şi practica educativă înaintată ne arată că educaţia moral-religioasă 

este posibilă de la cea mai fragedă vârstă, iar vârsta preşcolară cu trăsăturile de voinţă şi caracter în formare, având ca 

germen însăşi personalitatea umană, ne îndreptăţesc să afirmăm că introducerea unor elemente de educaţie religioasă 

la grădiniţă este un lucru important şi necesar.  

       De aici reiese necesitatea ca şi noi, încă din grădiniţă, să începem instruirea şi educarea moral creştină a 

copiilor.Acest tip de activități pe care le desfășurăm în grădiniță,ajută foarte mult la formarea caracterului 

acestora.Caracterul copilului trebuie modelat și format,și în conformitate cu planul divin încă din primii ani de viață. 

În mintea lui receptivă trebuie imprimate numai calități,în așa fel încât el să poată primi impresia cea corectă(asupra 

caracterului)înainte ca lumea să-și pună amprenta ei pe minte și pe inimă. 

       Este bine ca întegul proces educațional din grădiniță să cultive calități morale ca: 

integritatea,fermitatea,perseverența deoarece ele îl îmbracă pe posesor cu o putere ce-l întărește să facă bine,să reziste 

răului și să suporte împotrivirea întocmai ca Cel care este’’ Lumina Lumii’’-Domnul nostru Iisus Hristos.’’Eu sunt 

Lumina Lumii.Cine mă urmează pe Mine nu va umbla în întuneric ci va avea lumina vieții’’(Ioan 8;12). 

       Fără îndoială,rolul cel mai greu îi revine educatorului creștin,care are datoria să depășească el însuși concepțiile 

contrare ale acestei lumi pentru a-i oferi copilului  șansa integrării într-o societate pusă în slujba progresului 

spiritual,științific și moral de care are nevoie omenirea.  

 

 

D. DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

    SCOPUL PROIECTULUI: 

     Formarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios 

     OBIECTIVE : 

❖ să afle despre existenţa lui Dumnezeu,a lui Iisus Hristos 

❖ să participe la manifestările tradiţionale creştine 

❖ să respecte regulile de comportament religios-moral în familie,grădiniţă,biserică 

❖ să identifice principalele calităţi ale unui bun creştin 

❖ să se implice în acţiuni comune cu prieteni şi colegi aparţinând diferitelor confesiuni  

❖ să înveţe poezii, cântări religioase; 

       GRUPUL ŢINTĂ: 

 

      a)direct: 

        Admin. ec.Piț Florentina 
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  Copiii de la : 

       1.Gr. Mică ,,A - Prof. înv. primar şi preşcolar : Todoca Ana, Gavra Mihaela 

       2.Gr. Mică ,,B”- Prof. înv. primar şi preşcolar : Zerghe Felicia,Nemeș Florica 

       3.Gr.Mică ,,C’’- Prof.înv.primar și preșcolar:Toia Viorica,Domjan Emilia  

       4.Gr.Mijlocie’’A’-Prof.înv.primar și preșcolar:Lenath Mariana,Petran Cristina     

       5.Gr. Mijlocie ,,B’ – Prof. înv.primar şi preşcolar : Mărcuț Ana,Sabău Janina  

       6.Gr. Mijlocie  ,,C’’- Prof. înv. Primar şi preşcolar : Cornea Anca,Bumb Sanda  

       7.Gr.Mare ,,A’’-Prof.înv.primar și preșcolar Bodea Florica, Puiu AnaMaria 

b)indirect 

❖ familiile copiilor 

           DURATA:  ȘASE  LUNI
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E. CALENDARUL ACTIVITATILOR 

 
Nr. 

crt 

         Activitatea Grup ţintă  Termen Responsabil    Rezultate  Observaţii 

 1. Întocmirea proiectului 

Obținerea avizelor 

 

Cadrele 

didactice din 

învățământul 

preșcolar 

Octombrie 

   2020 

Coordonator 

proiect 

Echipa de 

proiect 

Încheierea  

acordurilor de parteneriat 

 

 

 

 

 

 2. ,, Cum se face corect Semnul Sfintei 

Cruci? 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucx

AL7_g4lU  

Grupele 

implicate în 

proiect 

Noiembrie 

  2020 

Cadrele 

didactice 

Preotul 

Părinţii 

 

Familiarizarea copiilor cu  

semnificația Semnului Sfintei 

 Cruci 

 

 

 

 

 3. ,,Nașterea Domnului în vers și în 

cântec’’ 

-colindul și semnificația acestuia  

https://www.youtube.com/watch?v=tqvP

VsUgAcc  ,,O ce veste minunată’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=2ES

1-gRblRw  ,,Steaua sus răsare’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=1Ml

0bCe1eCk  ,,Poveste de Crăciun’’ 

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Decembrie 

  2020 

Cadrele 

didactice 

Părinţii 

 

 

Cunoaşterea unor obiceiuri 

 creştine specifice sărbătorilor 

 religioase 

 

 

 

 

 

 

 

 4. 

 

 

 

 

 

’’Îngeraşul păzitor’’ 

-activitate artistico-plastică 

https://www.youtube.com/watch?app=d

esktop&v=H9NdRAqjSFg   

 

https://www.youtube.com/watch?v=xaV

uvQihW6o  

 

 

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

 

Ianuarie 

 2021 

 

Cadrele 

didactice 

Părinţii 

 

Formarea comportamentului 

 religios-moral 

Realizarea unor desene,picturi 

colaje  

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ucxAL7_g4lU
https://www.youtube.com/watch?v=ucxAL7_g4lU
https://www.youtube.com/watch?v=tqvPVsUgAcc
https://www.youtube.com/watch?v=tqvPVsUgAcc
https://www.youtube.com/watch?v=2ES1-gRblRw
https://www.youtube.com/watch?v=2ES1-gRblRw
https://www.youtube.com/watch?v=1Ml0bCe1eCk
https://www.youtube.com/watch?v=1Ml0bCe1eCk
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H9NdRAqjSFg
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=H9NdRAqjSFg
https://www.youtube.com/watch?v=xaVuvQihW6o
https://www.youtube.com/watch?v=xaVuvQihW6o
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 5. „Dragostea lui Dumnezeu” 

-Învățarea unor rugăciuni  pentru copii: 

,,Îngerașul’’, ,,Doamne,Doamne Ceresc  

Tată’’, 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdt

9rb6vIrE  ,,Îngerașul’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=Ppy

ApVJJugU   

 ,,Doamne,DoamneCeresc Tată’’ 

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Februarie 

  2021 

Cadrele 

didactice 

Părinţii 

 

 

 

 

Învățarea rugăciunilor 

 

 

 

 

 

 6. 

 
 

"Fapte bune, fapte rele" 

 Pilde Biblice/ 

Povești cu conținut religios 

https://www.youtube.com/watch?v=8O

OBiyCwCS8   

,,Bunul Samaritean’’ 

https://www.youtube.com/watch?v=9r37

gjvqyoo  ,,Pilde Biblice pentru copii’’ 

 

Grupele 

implicate în 

proiect 

Martie 

2021 

Cadrele 

didactice 

Părinţii 

 

Recunoaşterea modelelor de 

 comportament creştin în 

 faptele Sfinților și ale  

personajelor din povești 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Bdt9rb6vIrE
https://www.youtube.com/watch?v=Bdt9rb6vIrE
https://www.youtube.com/watch?v=PpyApVJJugU
https://www.youtube.com/watch?v=PpyApVJJugU
https://www.youtube.com/watch?v=8OOBiyCwCS8
https://www.youtube.com/watch?v=8OOBiyCwCS8
https://www.youtube.com/watch?v=9r37gjvqyoo
https://www.youtube.com/watch?v=9r37gjvqyoo
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F. EVALUARE-CALITATE                                    

EVALUARE INTERNĂ 

 

❖ Concursuri de desene 

❖ Analiza  activităților  independente 

❖ Expoziție realizată de cadrele didactice  implicate în proiect,la nivelul unității cu lucrări ale 

copiilor  

(lucrări artistico-plastice,practice,colaje,machete) 

❖ Expoziții cu  icoane și imagini cu Lăcașuri Sfinte din țara noastră  

 

 

  EVALUARE EXTERNĂ 

❖ Participarea tuturor copiilor la  slujbe religioase cu ocazia sărbătorilor    

 

G. MONITORIZAREA PROIECTLUI 

     Activitatea   de monitorizare  va fi făcută de fiecare  grupă,care va întocmi  un jurnal cu  descrierea  

activităților  desfășurate. 

Se vor realiza  fotografii care,împreună cu descrierea activităților vor face  parte din portofoliul  

fiecărui cadru didactic și al fiecărei  grupe. 

     Va  avea loc un schimb de materiale între cadrele didactice  constând  în modele de fișe,diferite 

lucrări practice,fotografii  care să ateste  desfășurarea  activităților.   

 

 

H. REZULTATE 

 

 CALITATIVE 

❖  realizarea unei legături strânse între reprezentanţi ai bisericii şi unitatea de învăţământ ; 

❖  schimbarea atitudinii faţă de biserică din partea unor părinţi care să aibă ca rezultat o apropiere 

a familiei, dar şi a copiilor faţă de Dumnezeu.  

 

 CANTITATIVE 

❖ numărul mare de copii,profesori și preoți implicați în proiect  

 

I. DISEMINAREA PROIECTULUI 

❖ prezentarea proiectului în cadrul comisiei metodice a educatoarelor  

❖ expoziţie de fotografii realizate în timpul derulării proiectului 

❖ prezentarea programului artistic 

 

 

 

J. IMPACTUL PROIECTULUI 

❖ realizarea unei colaborări reale cu factorii comunităţii locale, respectiv Biserică 

❖ promovarea imaginii grădiniţei şi cultivarea unor relaţii de comunicare între educatori, părinţi 

şi biserică 

❖ formarea unei personalităţi de bun creștin la copii 

❖ sensibilizarea părinţilor şi a bisericii la nevoile copiilor în vederea realizării obiectivelor 

propuse  

 

K. SUSTENABILIGTATEA PROIECTULUI 

     Proiectul ,, Suflet şi credinţă” este conceput în aşa fel încât toate activităţile prevăzute în cadrul său 

să fie desfăşurate în timp real. Nu au fost propuse decât activităţi considerate de noi, realizabil 

 

 

L. BUGETUL PROIECTULUI 

      Pentru a realiza acest proiect vom fi ajutaţi ca şi în anii precedenţi de părinţii copiilor. 
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M. PARTENERI 

❖ Biserica Ortodoxă ,, Sf. Nicolae” – Ioşia 

❖ Biserica Ortodoxă ,,Sf. Petru şi Pavel 

      Încrederea în ajutorul lui Dumnezeu  sporește și se întărește în noi,cugetând că Mântuitorul Însuși 

ne-a spus:’’Cereți și vi se va da;căutați și veți afla;bateți și vi se va deschide.Că oricine cere ia,cel care 

caută află și celui care bate i se va deschide.’’Se cuvine să ne rugăm pentru tot ceea ce este spre 

mântuirea sufletelor şi a trupurilor noastre.Să ne rugăm pentru "pacea a toată lumea", pentru întelegerea 

şi înfrăţirea între oameni şi popoare, căci acestea sunt de mare folos vieţii omeneşti.Pentru a fi bine 

primită, rugăciunea trebuie să izvorască din credinţă, să fie făcută cu inima curată, cerând de la 

Dumnezeu numai ceea ce este spre folosul trupesc şi sufletesc al tuturor. 
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Învăţăm să dăruim! 

-Proiect educaţional în parteneriat- 

prof. înv. primar Pop Nicoleta Mirela 

Colegiul Naţional „George Bariţiu”, Cluj-Napoca 

 

 

Echipa de proiect:  prof. înv. primar Pop Nicoleta 

                                 prof. itinerant Pop Ioana                                   

Parteneri:  

Şcoala Specială,  Centrul de Dezvoltare şi Documentare  Privind  Educaţia Integrată /Incluzivă 

prof.educator Ramona Nagy 

prof. psihopedagog Simona Prisneac 

Mesaj: 

“Educaţia e ca un pom fructifer: dacă nu e de soi face fructe mici şi acre”.  

(Robert Frost) 

"Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina; sub paşii tăi care urcă, ele se vor înmulţi 

la nesfârşit." (Franz Kafka) 

 

ARGUMENT 

       Formarea unor reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme morale nu sunt suficiente pentru 

a forma la elev un comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive interioare 

ale conduitei lor. Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, responsabilitatea ş.a, nu 

pot fi înţelese de elevi decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor sociale şi a dezvoltării lor 

intelectuale. 

      Astfel, a apărut dorinţa noastră, a cadrelor didactice, de a pune elevul într-o situaţie de a face un 

gest nobil, o faptă morală şi de a le îmbogăţi experienţa socială. 

      De altfel şi prin aprecierile cu privire la modul lor de comportare şi la cum îşi îndeplinesc sarcinile, 

au stimulat copiii şi i-au pus în situaţia de a fi mândri de fapta lor nobilă şi de a mai dori să participe şi 

în viitor la astfel de acţiuni. 

      Acest tip de activitate creează o notă de mister, atât de incitantă pentru copiii care doresc să îşi aducă 

aportul la starea de bine a altor elevi. 
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Scopul activităţii:  Formarea şi dezvoltarea la elevi a unor deprinderi şi comportamente morale 

             ( empatia, altruismul, responsabilitatea ) 

Obiectivele   activităţii:  

❖ Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în 

societate prin educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

❖ Educarea trăsaturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de 

sine şi faţă de ceilalţi (prietenie, dragoste,  acceptare, întrajutorare, respect, răbdare, 

bunătate); 

❖ Dezvoltarea  simţului  responsabilităţii la micii şcolari ; 

❖ Participarea activă şi conştientă a elevilor la acţiune 

 

BENEFICIARI: elevi, cadre didactice din cele două şcoli partenere  

RESURSE: 

Umane: şcolari, cadre didactice 

Temporale: 6 decembrie, intervalul orar 11-12.30 

Materiale: cadouri cu rechizite, jocuri  şi jucării, cărţi, reviste, dulciuri, lucrări ale copiilor, aparat foto, laptop, 

materiale în power-point 

Financiare:  autofinanţare 

    Acest proiect  îşi  propune organizarea unei activităţi în parteneriat, elevii având ocazia de a-şi 

exprima gândurile şi sentimentele pozitive, în contextul dăruirii şi primirii unor cadouri confecţionate 

de ei, un context al voluntariatului, precum şi de a se raporta empatic la alţi copii, de a ajuta şi de a se 

bucura alături de cei pentru care s-au pregătit. Părinţii au fost parteneri valoroşi în desfăşurarea acestei 

acţiuni caritabile, ei aducându-şi aportul atât din punct de vedere educaţional, cât şi din punct de 

vedere material, în mod facultativ. 

Etape în derularea proiectului: 

• Promovarea activităţii la nivelul claselor implicate şi la nivel de instituţie 

• Desfăşurarea activităţii ,,Învăţăm să dăruim!” 

• Derularea acţiunii caritabile 

• Obţinerea feedback-ului şi analizarea impactului formativ 
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Momente ale activităţii1. Legenda lui Moş Nicolae-cântec şi poveste 

• -legenda ,,Sfântul Nicolae”  

• -cântecele,,Cine vine?” şi ,,Moş Nicolae–power-point  

(prezentat de elevii clasei a IV-a A) 

• -recitarea unor poezii 

• 2. Surprize dulci şi plăcute 

• -oferirea cadourilor şcolarilor de clasa a II-a, cadouri pregătite de elevii 

Şcolii,,Nicolae Iorga” 

• -recompensarea elevilor de clasa a IV-a  cu ghetuţe    confecţionate de 

şcolarii clasei a II-a 

Rezultate aşteptate: confecţionarea , colectarea şi dăruirea a unui cadou pentru 

fiecare copil gazdă 

Posibilităţi de promovare: afişe, fluturaşi, expoziţie de fotografii din perioada proiectului 

 

MONITORIZARE ŞI  EVALUARE 

• Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

• Facilitarea schimbului de experienţă între cadrele didactice din cele două şcoli ; promovarea unui 

comportament adecvat şi civilizat al elevilor, în situaţii diferite 

• Realizarea de fotografii din derularea activităţii 
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Proiect educațional interdisciplinar 

CONSTRUIM PENTRU A AJUTA 

 

Prof. Mirela Sandu 

Colegiul Național Catolic “Sf. Iosif” Bacău 

 

SCOPUL: Proiectul își propune o finalitate dublă : pe de o parte urmărește dezvoltarea unor abilități și 

competențe căutate pe piața muncii, iar pe de altă parte încurajarea elevilor de a dărui, celor mai puțin 

avantajați, din roadele muncii lor.  

  Proiectul furnizează elevilor de liceu experienţă practică în afaceri prin organizarea şi operarea 

în cadrul unei companii a unor simulării economice care să respecte regulile economiei de piaţă. În felul 

acesta, proiectul  îşi propune  dezvoltarea abilităţilor antreprenoriale, de comunicare şi de informare pe 

piaţa muncii, asigură o oportunitate de a aplica principii economice şi de afaceri, ajută la dezvoltatea 

spiritului de organizare, conducere, responsabilitate, lucru în echipă, delegare a responsabilităţilor. Pe 

de altă parte, ne propunem și sensibilarea elevilor față de semenii lor aflați în condiții mai precare, de 

aceea produsele obținute vor fi vândute, iar banii obținuți pot fi donați acelor elevi care au o situație 

economică mai dificilă.  

 

DESCRIERE ŞI CONTEXT: 

Contextul economic actual solicită o permanentă informare şi o cunoaştere a mecanismelor de 

funcţionare a economiei de piaţă, de aceea încă de pe băncile şcolii elevii trebuie să înveţe importanţa 

unei bune informări şi a aplicării noţiunilor însuşite la orele de curs. Orele de economie, cele de limbi 

străine, de ștințe, de TIC pot dezvolta abilități și competențe care să fie aplicate în construirea unui 

proiect de afacere și, apoi, realizarea concretă a acestuia sub forma unui “joc” economic care să 

simuleze condițiile economice concrete.  

 Contextul social european actual face din cunoaşterea metodelor şi mijloacelor de abordare a 

viitorului personal pe piaţa muncii o necesitate. Sunt o multitudine de oportunități, site-uri de informare 

pe care elevii le pot accesa și utiliza sub îndrumarea profesorilor.  

În condiţiile în care 90% dintre elevii liceului  nostru provin din mediul rural şi au acces limitat la 

mijloacele moderne de informare, proiectul îşi propune  facilitarea accesului la informaţii şi ghidarea 

elevilor spre descoperirea surselor ce pot fi de ajutor precum şi utilizarea acestora în vederea dezvoltării 

abilităţilor de comunicare şi antreprenoriale.  Încă din liceu elevii pot să se informeze asupra condițiilor 

de viabilitate a unei afaceri de tipul start-up, pot să aplice noțiunile asimilate, pot să-și dezvolte abilități 

sociale de relaționare, de  ajutorare a celor aflați în nevoie.  

Prin diseminare, beneficiile demersului vor fi extinse şi la elevii care nu iau parte la proiect și pot fi 

ajutați economic, dar pot să descoperi gustul obținerii unor venituri prin forțe proprii.  

Elevii înscrişi în proiect vor efectua pentru companiile proprii  cercetări de piaţă, vor utiliza 

cercetările de piaţă pentru a trasa curba „cererii” pentru produsele proprii, vor obţine capital prin 

vânzarea de produse, îşi vor calcula costurile, profitul, rata rentabilităţii, cifra de afaceri, vor aplica 

diferite strategii concurenţiale pentru a câştiga o poziţie fruntaşă printre celelalte companii. Competiţia 

motivează elevii să se gândească la elementele fundamentale ale producţiei, marketingului şi să le pună 

în legătură cu principiile economice studiate. 

 Derularea proiectului va presupune colaborarea permanentă între elevii şi profesorii implicaţi, 

astfel încât elevii vor fi  ghidaţi spre site- urile potrivite pentru dezvoltarea abilităţii antreprenoriale, 

îndrumaţi în realizarea unor produse potrivite companiilor create şi monitorizaţi permanent în simulările 

economice pe care le vor realiza. 

Elevii vor fi sprijiniţi şi ghidaţi şi în vederea căutării de informaţii privind piaţa europeană a muncii ,  

în elaborarea unor modele de curriculum vitae şi scrisori de intenţie, documente esenţiale în obţinerea 
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unei slujbe.În acest sens se vor folosi jocurile de rol în vederea exersării interviurilor de obţinere a unor 

slujbe precum Elevii vor comunica în direct dar şi folosind poşta electronică. 

 De parteneriat vor beneficia atât elevii implicaţi cât şi ceilalţi elevi şi profesori ai liceului prin 

produsele finale. În măsura în care elevii vor obține produse finale vandabile, vor avea posibilitatea să 

realizeze un mic capital financiar care să fie utilizat pentru acoperirea costurilor, dar și ajutarea unor 

elevi cu probleme financiare.  

Abordarea pluri şi interdisciplinară va maximiza rezultatele demersului atât prin prisma 

bilingvismului activităţilor cât şi prin exersarea utilizării internetului cu un scop precis.   

 

COORDONATOR: ....... 

MEMBRI: ................... 

 

CATEDRE IMPLICATE:   Socio-umane 

Limba şi literatura franceză 

Limba şi literatura engleză 

                 Limba şi literatura română 

         Ştiinţe 

TIC 

PERIOADA:  un an școlar 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ: 

• Să pună în aplicare noţiunile teoretice asimilate la orele de economie. 

• Să proiecteze un comportament raţional şi eficient al producătorului/ întreprinzătorului, adecvat 

raportului cerere- ofertă, consum – producţie. 

• Să exerseze  rolul producătorului ca proprietar, întreprinzător, creator de bunuri economice, 

participant la schimb, vânzător. 

• Să folosească surse diferite pentru a găsi informaţii privind necesităţile de  concepere a afacerii 

proprii. 

• Să-şi exerseze aptitudinile de negociere, muncă în grup şi împărţire a responsabilităţilor.  

• Să folosească informaţiile obţinute şi să le pună în legătură cu piaţa muncii prin  crearea unor  

CV-uri şi scrisori de intenţie. 

• Să cunoască regulile de conduită în timpul unui interviu 

• Să simuleze interviuri de angajare 

• Să ajute elevi cu o situație financiară mai precară. 

PRODUS FINAL: 

- Produsele finale obținute 

- Un CD cu fotografii de la activităţile derulare. 

- Proiectele  de afaceri obţinute în fiecare companie şcolară creată de elevi. 

- un CD cu toate informaţiile obţinute în urma cercetării (modele de documente, site-uri 

utile 

- o secţiune specială pe site-ul colegiului cuprinzând informaţii despre activităţile 

derulate 

- site-uri web de promovare a unor produse 

 

 

GRUPUL ŢINTĂ: elevii claselor a XI a A ,  a XI-a B şi a XI-a C 

RESURSE:  

a) umane: elevii claselor a XI a A,  a XI-a B şi a XI-a C  
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b) materiale:  diferite elemente de capital circulant alese de elevi, manuale de specialitate, laboratorul 

de informatică, săli de clasă.  

c) informaţionale: site-uri web de specialitate, cărţi,  

d) financiare : atragerea de sponsorizări și donații de la firmele din oraș . 

 

ACTIVITĂŢI: 

• Sesiuni lunare de simulare economică în funcţie de noţiunile asimilate la orele de curs. 

• Întâlniri bilunare de rezumare şi redactare de materiale (CV-uri, scrisori de intenţie) 

• Realizarea unei activităţi competiţionale între companiile create de elevi(aprilie- mai). 

• Scrierea materialelor pe suport electronic (până în luna iunie) 

• Publicarea rezultatelor proiectului (până pe 15 iunie) 

• Premierea companiei şcolare care a obţinut cele maibune rezultate economice 

• Comunicare permanentă între elevi şi profesorii coordonatori prin intermediul poştei 

electronice. 

• Utilizarea unor resurse financiare pentru ajutorul economic al colegilor cu o situație 

economică mai precară.  

  

 

 

http://www.sighişoaraonline.com/
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PROIECT EDUCAȚIONALPRIVIND CONSUMUL DE FRUCTE 

COPIII ȘI FRUCTELE 

 

 PROF. ÎNV. PRIMAR  MAFTEI  PAULA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL. I. CUZA” ROMAN, NEAMȚ 

  

ECHIPA DE PROIECT: 

INIȚIATOR: 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL. I. CUZA” ROMAN, NEAMȚ 

INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN NEAMȚ 

STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ IAȘI 

COORDONATOR: 

Consilier educativ, prof. înv. primar PAULA- ELENA MAFTEI 

COLABORATORI : 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢII PRINCIPALE:  

Expoziție-Concurs  de creație:  

Realizarea de afişe cu tema  “COPIII ȘI FRUCTELE”;  

Primirea lucrărilor copiilor și organizarea expoziției:mai- iunie ; 

Evaluarea lucrărilor- iunie ; 

Festivitatea de premiere - iunie . 

 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI 

C.1. ARGUMENT JUSTIFICARE, CONTEXT (ANALIZĂ DE NEVOI)   

Educaţia pentru sănătate este un subiect foarte important, el se regăseşte recent în topul ştirilor, 

este pe agenda de lucru a guvernelor, a autorităţilor locale, a agenţiilor educaţionale etc. Interesul 

crescut pentru acest subiect a determinat diferite grupuri de factori responsabili să pomoveze principiile 

educaţiei pentru sănătate şi să sprijine îmbunătăţirea condiţiilor în educaţie şi sănătate, prin soluţii şi 

programe la nivel local şi naţional. Deşi nu toate bolile pot fi prevenite, adoptarea unui stil de viaţă 

sănătos reduce simţitor riscul apariţiilor unor maladii grave. Mai mult decât atât, un mod de trăi sănătos 

îmbunătăţeşte calitatea vieţii şi îi creşte durata. Trăind sănătos, te vei simţi şi vei atrăta mai bine o 

perioadă îndelungată. Sănătatea înseamnă menţinerea unei stări de bine din punct de vedere fizic, mental 

şi social. 

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă încă de la cea mai fragedă vârstă, dacă vrem să 

avem nişte adulţi sănătoşi. Ea ocupă un loc important în cadrul procesului de instruire şi educare a 

preşcolarilor, contribuie la formarea şi educarea multilaterală a copiilor. Unul dintre scopurile în sine 

ale acestei activităţii didactice este informarea autorizată a copiilor privind diferite domenii ale culturii 

şi ştiinţei, în paralel cu dezvoltarea de activităţi practice. 

Acest proiect vizează nu numai transmiterea unui bagaj informativ corect din punct de vedere 

ştiinţific către copii, cât mai ales formarea unor comportamente individuale sănătoase, a unor atitudini 

ce corespund idealului educaţional. 

 

C.2. SCOPUL PROIECTULUI: 

- Promovarea unor comportamente sănătoase în rândul copiilor şi exersarea acestora în cadrul 

rutinelor zilnice atat in familie, cât și în școală; 

- Identificarea rolului şcolii în educaţia pentru sănătate şi crearea unor exemple de politici 

educaţionale locale. 

C.3. OBIECTIVELE SPECIFICE ALE PROIECTULUI 
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-informarea părinților de către un cadru medical cu privire la păstrarea sănătății atât cu ajutorul 

medicinei  cât și cu ajutorul unei alimentații bazate pe fructe și legume; 

-prezentarea beneficiilor consumului de fructe în rândul preşcolarilor și elevilor din învățământul primar 

și gimnazial ; 

-oferirea unor modele pozitive privind consumul de fructe; dezvoltarea unui comportament 

responsabil în sănătate, (spălarea pe mâini cu apă şi săpun, spălarea pe dinţi după fiecare masă 

principal, realizarea controlului dentar de specialitate din şase în şase luni); 

-cunoaşterea structurii şi funcţionalităţii corpului uman, promovarea spiritului de echipă și de fair play 

si a  respectul față de ceilalți participanți; 

-modificarea atitudinii vis-à-vis de consumul de fructe si a unui stil de viaţă fizic sănătos. 

-dezvoltarea competențelor artistico-practice a preșcolarilor și elevilor din învățământul primar și 

gimnazial în realizarea de creații artistice originale pe tematica concursului; 

-realizarea de afise cu tema “COPIII ȘI FRUCTELE”; 

-creşterea implicării părinţilor în activitatea școlii și grădiniței. 

 

C.6. DURATA PROIECTULUI: FEBRUARIE- IUNIE 

C.7. DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR  

1.LANSAREA PROIECTULUI 

a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 

c. Locul desfăşurării:Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț 

d. Participanţii: preșcolari, elevi de învățământ primar și gimnaziu,  cadre didactice și părinți  

e. Descrierea pe scurt a activității 

Informarea si atragerea partenerilor si participantilor despre obiectivele specifice ale 

proiectului, activitatile cuprinse in acesta, perioada aferentă fiecareia, posibile modalități de abordare. 

Comunicarea digitala intre cei participanti, va fi realizata de coordonaorul proiectului care are 

responsabilitatea in aceasta etapa a crearii unei baze de date cu toti participantii, atat grupul tinta cat si 

invitatii. 

Crearea unei baze de date cu cei care participa la proiect. 

Distribuirea digitala a documentelor care vor permite verificarea permanentă a realizării 

activităților existente în proiect: fișe de activitate, acord de participare a partenerilor, acorduri ale 

părinților privind fotografierea și/sau filmarea participanților. 

 

2. FRUCTELE, DE VORBĂ CU SPECIALIŞTI 

a. Titlul activităţii: FRUCTELE, de vorbă cu specialişti 

b. Data/perioada de desfăşurare: martie  

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț  

d. Participanţii: cadre didactice si părinți, medici .  

e. Descrierea pe scurt a activității. 

Organizarea unei mese rotunde, având ca invitați medici de familie sau pediatri pentru a-i 

informa pe părinți cu privire la consumul de lapte, la beneficiile sale. Se vor avea in vedere discuțiile  

axate pe măsurile de prevenire a îmbolnavirii, existența unui stil de viață sănătos. 

 

3.VIZITĂ LA STAȚIUNEA DE CERCETARE - DEZVOLTARE PENTRU POMICULTURĂ 

IAȘI 

a. Titlul activităţii: Vizită la Stațiunea de cercetare - dezvoltare pentru pomicultură IAȘI 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie  

c.Locul desfăşurării: Stațiunea de cercetare - dezvoltare pentru pomicultură IAȘI  
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d. Participanţii: elvi, cadre didactice, ingineri. 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

In această activitate cadrele didactice vor însoți copiii la Stațiunea de cercetare - dezvoltare pentru 

pomicultură IAȘI 

         Activitatea se desfăşoară în cadrul sectorului de cercetare - dezvoltare şi a unor compartimente 

specializate: contabilitate, mecanizare, aprovizionare şi administraţie 

Se va avea în vedere oferirea unui feed-back din partea tuturor participanților la activitate cu 

privire la modul în care se dezvoltă fructele, drumul acestora de la sămânță până pe masa noastră, 

beneficiile consumului acestora . 

 

4. REALIZAREA DE AFIŞE CU TEMA  “COPIII ȘI FRUCTELE”  

a. Titlul activităţii:  Realizarea de afişe cu tema  “COPIII ȘI FRUCTELE” 

b. Data/perioada de desfăşurare: mai 

c. Locul desfăşurării: gradinitele participante 

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității etc.); 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

Crearea unei baze de date cu cei care participă la concurs. 

Preșcolarii  și elevii din învățământul primar și gimnazial , îndrumați de cadrele didactice, vor 

alege modalitatea artistică adecvată abilităților lor, pentru a realiza un afiș cu tema “COPIII ȘI 

FRUCTELE”. Împreuna vor selecta materialele necesare realizării acestuia și vor participa la crearea 

lui. Participanții pot opta pentru orice tehnica specifica atât activităților artistico-plastice, cât și 

activităților practice.  

 

5. FRUCTE ȘI LEGUME, BOGĂȚIE-N FARFURIE! 

a. Titlul activităţii: Fructe și legume, bogătie-n farfurie! 

b. Data/perioada de desfăşurare mai  

c. Locul desfăşurării: gradinitele participante 

d. Participanţii: prescolarii, cadre didactice, părinți. 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

În cadrul acestei etape din proiect, cadrele didactice vor organiza activități în care vor crea 

diverse gustări și/sau băuturi sănatoase fie din fructe, fie din legume implicând copiii în realizarea lor. 

Implicarea părinților în această activitate rămânând la latitudinea cadrului didactic. Se dorește 

informarea copiilor cu privire la necesitatea consumului de fructe și legume crude in viața de zi cu zi, 

consecințele pozitive asupra tonusului fizic si psihic.  

 

6.EXPOZITIA SI CONCURSUL DE CREATIE “COPIII ȘI FRUCTELE” 

a. Titlul activităţii: Expozitie si concurs de creație  “COPIII ȘI FRUCTELE” 

b. Data/perioada de desfăşurare: iunie  

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț  

d. Participanţi : coordonatori, preșcolari, elevi din învățământul primar și gimnazial, cadre didactice 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

 Coordonatorii vor primi lucrările copiilor și vor organizarea expoziția-concurs și  festivitatea de 

premiere. 

 

7.EVALUAREA PROIECTULUI 

a. Titlul activităţii: Evaluarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: iunie  

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț 
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d. Participanţii: cadrele didactice participante. 

e. Descrierea pe scurt a activității 

EVALUAREA  ACTIVITĂȚII 

Se vor acorda premii ( I, II, III) şi menţiuni avizate de I.S.J. Neamț, Școala Gimnzială ,,Alexandru Ioan 

Cuza” Roman, Stațiunea de cercetare - dezvoltare pentru pomicultură Iași; 

Lista câştigătorilor va fi postată pe site-ul școlii. 

 

EVALUAREA REZULTATELOR PROIECTULUI se va efectua de către o comisie formată din 

profesori, părinți și elevi, pe baza unui chestionar. 

    La întâlnirea coordonatorilor de proiect va avea loc evaluarea efectivă a proiectului 

calitatea rezultatelor;planul de implementare a activităţii;analiza produselor activităţilor realizate pe 

parcursul derulării proiectului;întocmirea raportului de evaluare finală. 

Lansarea oficială a proiectului se va face în cadrul unei festivităţi la care vor participa profesori, elevi, 

părinţi, reprezentanţi ai autorităţilor locale etc. 

         În evaluare se va urmări: 

- Impactul proiectului asupra comunităţii, asupra grupului ţintă; 

- Valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării proiectului; 

- Realizarea de parteneriate şcolare în vederea derulării unor activităţi comune în viitor şi a schimburilor 

de experienţă; 

- Dorinţa elevilor de a desfăşura mai multe activităţi extracurriculare; 

- Ecoul proiectului în mass-media. 

Realizarea unor materiale electronice cu rezultatele proiectului și transmiterea acestora către profesorii 

implicați. 

 

8.DISEMINAREA PROIECTULUI 

a. Titlul activităţii: Diseminarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie- iunie 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială ,,Alexandru Ioan Cuza” Roman, Neamț 

d. Participanţii: coordonatorul si cadrele didactice participante. 

e. Descrierea pe scurt a activității. 

- Prezentarea proiectului în şcolii în cadrul Consiliilor profesorale, Comisiilor metodice, Consiliului 

elevilor; 

- Prezentarea proiectului, agenda activităţilor, rezultatele şi evaluarea pe site-ul școlii . 

 

9.REZULTATE SCONTATE SI IMPACTUL PROIECTULUI 

          Rezultatele aplicării acestui proiect ar trebui să satisfacă nevoile de grup, individuale, comunitare 

(elevi, părinţi,comunitate).  

               Educaţia pentru sănătate, alături de educația cultural- artistică poate fi un factor de legătură 

între elevi- părinți- comunitate, de aceea ar constitui o manifestare practică a acestei legături. 

Impactul pe termen scurt: 

- participarea elevilor selectati prin concursuri organizate la nivel de clase; 

- schimb de experienţa pentru elevi si profesori, cunoaşterea reciproca a participanților; 

- dezvoltarea capacităţii de comunicare prin intermediul artei; 

Impactul pe termen lung: 

- îmbunătăţirea comunicării între instituţiile locale şi zonale; 

- încheierea de parteneriate între instituţii ; 

- consolidarea capacităţii de angajare în proiecte educaționale, competiții; 

- cresterea calităţii în învăţământ. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

,, DOAR ÎMPREUNĂ VOM REUȘI” 

Profesor Dănilă Mihaela-Doina 

Liceul ,,Regina Maria” Dorohoi 

 

MOTTO: ,,Voluntarii sunt plătiți în șapte cifre... ZÂMBETE”( Gayla LeMaire) 

TIPUL PROIECTULUI:  Educație pentru dezvoltare comunitară  

ARGUMENT 

"Voluntariatul este activitatea de interes public desfășurată din proprie inițiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără a primi o contraprestație materială; activitatea de interes public 

este activitatea desfășurată în domenii cum sunt: asistență și serviciile sociale, protecția drepturilor 

omului, medico-sanitar, cultural, artistic, educativ, de învățământ, științific, umanitar, religios, 

filantropic, sportiv, de protecție a mediului, social și comunitar și altele asemenea." (Legea nr.339 din 

17 iulie 2006) 

Voluntariatul înseamnă să îți dedici o parte din timpul tău altor tipuri de activități, fără să fii 

plătit pentru ceea ce faci. Voluntariatul este un mod bun să cunoști persoane noi, să 

stăpânești mai bine abilitățile personale, să capeți experiență. Desfășurând activități de voluntariat poți 

să cunoști mai multe persoane, poți să te dezvolți personal, poți să îți petreci timpul liber într-un mod 

frumos, poți ajuta pe cineva care are nevoie, dar nu în ultimul rând, te poți distra făcând ceva 

important atât pentru tine, cât și pentru cei din jurul tău. Caracteristica comună a tuturor voluntarilor 

este dorința de a schimba lucrurile în bine într-o anumită comunitate. Voluntariatul oferă posibilitatea 

interacțiunii cu grupuri sociale diverse cu care nu interacționăm în mod curent în activitățile noastre 

obișnuite, contribuind la creșterea solidarității și toleranței. Implicarea în activități de voluntariat 

dezvoltă o serie de abilități și competențe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranța, 

încrederea, spiritul civic și responsabilitatea socială. 

Principii definitorii care stau la baza activității de voluntariat și o deosebesc de activități similare: 

✓ Este o activitate desfășurată în beneficiul comunității/ beneficiul public. 

✓ Este o activitate neremunerată sau care nu urmărește un câștig financiar, chiar dacă include 

decontarea unor cheltuieli derivate din activitatea respectivă (transport, consumabile, etc.). 

✓ Este o activitate desfășurată de bunăvoie, fără vreo constrângere de vreun fel sau altul. 

✓ Este de regulă derulată într-un cadru organizat (sub tutela unei organizații sau a unui grup de 

inițiativă), spre deosebire de acțiunile spontane de binefacere. 

Pentru un voluntariat de calitate este nevoie de resurse pentru coordonarea și organizarea 

voluntarilor și activităților. Ceea ce așteptăm de la comunitate trebuie să fie egal cu ceea ce oferim noi 

comunității, puterea exemplului fiind esențială. 

SCOPUL PROIECTULUI: 

✓ Formarea și dezvoltarea competențelor în domeniul educației pentru voluntariat în 

rândul elevilor, în vederea conștientizării și exercitării calității de cetățean european.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI 
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✓ Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate și toleranță față de grupurile sociale 

dezavantajate; 

✓ Familiarizarea elevilor cu specificul acțiunilor de voluntariat; 

✓ Dezvoltarea la elevi a abilităților sociale, de comunicare interpersonală; 

✓ Formarea și dezvoltarea în rândul elevilor a capacităților de colaborare, lucru în echipă și de 

leadership; 

✓ Stimularea gândirii critice a elevilor și a capacității de luare a deciziilor; 

✓ Conștientizarea afectivității de grup ca suport al prieteniei și dovedirea unui comportament 

asertiv; 

✓ Dezvoltarea responsabilității și sensibilității față de semenii lor, stimei de sine și 

devotamentului față de ideile civice. 

GRUPUL ŢINTĂ 

 Elevii claselor IX-XII  

PERIOADA PROIECTULUI 

 În cursul anului școlar(octombrie-iunie) 

RESURSELE PROIECTULUI 

 1. RESURSE UMANE 

 - elevi și cadre didactice, părinți 

 2. RESURSE MATERIALE 

 - materialele necesare desfășurării proiectului sunt puse la dispoziție de către școală (spațiul 

pentru desfășurarea activităților, materiale și broșuri informative). 

 3. RESURSE FINANCIARE 

 -fonduri obținute din donații de la părinți și cadre didactice. 

ACTIVITĂŢI DESFĂŞURATE ÎN CADRUL PROIECTULUI 

✓ Constituirea grupului de voluntari, stabilirea echipei de proiect și a responsabilităților fiecărui 

membru; 

✓ Prezentarea acestei campanii în unitatea școlară de către elevii voluntari; 

✓ Identificarea grupului defavorizat, a elevilor cu nevoi materiale deosebite și popularizarea 

proiectului în rândul elevilor; 

✓ Colectarea tuturor donațiilor, constând în alimente, fructe și legume, dulciuri, rechizite, 

jucării,  îmbrăcăminte; 

✓ Dirijarea donațiilor colectate către elevii cu situație financiară precară. 

EVALUAREA PROIECTULUI 

✓ întocmirea portofoliului proiectului care să cuprindă fotografii, o prezentare PPT cu 

activitățile desfășurate; 

✓ crearea unui album cu imagini din timpul desfășurării activităților; 

✓ premierea claselor cu cea mai bună implicare în proiect prin oferirea de diplome; 

✓ acordarea unor adeverințe de participare cadrelor didactice implicate; 

✓ raportare coordonatorului SNAC de la nivelul județului; 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

1819 
 

IMPACT 

✓ creșterea abilităților de comunicare și relaționare între elevi, părinți și cadre didactice; 

✓ lărgirea orizontului de preocupări ale elevilor; 

✓ creșterea prestigiului colectivului de cadre didactice și al școlii în rândul comunității locale; 

✓ consolidarea competențelor elevilor și cadrelor didactice de a lucra în echipă. 

CONTINUAREA PROIECTULUI   

 Proiectul poate fi continuat/aplicat și în anii școlari următori sau cu prilejul altor evenimente. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT  

SUFLET PENTRU SUFLET 

 

Prof. Înv. Preșcolar Alina-Andreea JÎTARIU 

Grădinița cu Program Prelungit Nr. 14 Iași 

ARGUMENT 

„Nu există prilej mai minunat pentru dăruire, decât sǎ poţi da, zi de zi, tot ce ai mai bun şi mai adevărat 

unei fiinţe cu sufletul deschis.” 

Rabindranath Tagore 

 

Este minunat sǎ fii mereu prezent printre oameni cu inima şi sufletul, sǎ-i ajuți necondiționat 

acolo unde este nevoie. Este o onoare sǎ-ți pese de cei din jur.Atunci cȃnd dǎruieşti iubire, primeşti 

iubire, cȃnd respecți, eşti respectat. Toate aceste valori pot fi cultivate ȋn conştiința copiilor prin 

participarea directǎ la acțiuni. Piatra de ȋncercare a omeniei e fapta bunǎ cǎci omenia nu se manifestǎ 

ȋn vorbe, ci ȋn fapte. 

Nu numai cǎ ȋi ajuți pe cei nevoiaşi, ȋn primul rȃnd te ajuți şi pe tine,  ȋți construieşti 

personalitatea, te poti simți cu adevǎrat un om, care nu este frumos doar la exterior, ci şi ȋn interior, iar 

asemenea sentiment este mai presus decȃt orice hȃrtie cu valoare materialǎ. 

Ei bine, gândiţi-vă cǎ stați  în picioare într-o cameră complet întunecată, fără lămpi sau 

întrerupătoare de lumină.  Puteți aprinde o lumânare, şi brusc existǎ o micǎ luminǎ, şi întunericul nu 

mai  pare la fel de rău.  Apoi, ȋncet, alti oameni vi se  alăturǎ până când există o sută de oameni cu o 

sută de lumânări.  Acum aceastǎ  cameră este luminoasă ... şi întunericul a dispǎrut! 

 

ECHIPA DE PROIECT 

 

I. GRADINITA P.P. NR. 14 JUD. IAȘI 

• Coordonatori: Prof. Jîtariu Alina-Andreea 

 

II. CENTRU DE ZI ”PRICHINDEL”, JUD. IAȘI 

• Coordonator :  Director, Prof. Necula Roxana Magdalena 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

 Sprijin umanitar acordat copiilor aflați la centru de zi Prichindel jud. Iași 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

▪ Popularizarea și derularea în grădiniță a unor campanii de colectare de fonduri. 

▪ Promovarea ideii de voluntariat printre  copii şi părinţi; 

▪ Sensibilizarea copiilor la greutăţile semenilor . 

▪ Educarea sensibilităţii copiilor prin implicarea lor în acţiuni caritabile venite în sprijinul 

persoanelor aflate ȋn dificultate 

▪ Cultivarea imaginaţiei, a creativităţii copiilor prin realizarea cadourilor şi a lucrărilor artistice 

din cadrul proiectului. 
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PERIOADA DE SESFĂȘURARE 

Un an școlar, cu posibilitatea de  prelungire (în fiecare an şcolar) 

GRUPUL ȚINTĂ 

Preșcolarii de la Grădinița cu Program Prelungit nr. 14 Iași, părinții acestora , voluntari. 

BENEFICIARI 

• Centrul de zi Prichindel, jud. Iasi. 

REZULTATELE AȘTEPTATE 

• creşterea stimei de sine în rândul prescolarilor 

• întărirea parteneriatului şcoală- comunitate locală 

INDICATORI DE EVALUARE 

• Participarea preșcolarilor, a prinților şi a cadrelor didactice la realizarea unor cutii de cadouri 

pentru copiii aflați în Central de zi Prichindel. 

• Strângerea de cărți, jucării și dulciuri pentru copiii aflați în Central de zi Prichindel, Grădinița 

cu Program Normal Scânteia, jud. Iași, Grădinița cu Program Normal Hadâmbu, jud. Iași, 

Liceul Tehnologic Sfântul Stelian Botoșani, jud. Botoșani. 

MODALITĂȚI DE EVALUARE 

Fiecare acţiune desfăşurată va fi monitorizată urmărindu-se astfel modul de derulare al 

activităţilor proiectate cât şi popularizarea proiectului. 

Mediatizarea proiectului la nivel local. 

IMPACTUL PROIECTULUI 

Îmbunătăţirea imaginii  grădiniței   în spaţiul comunităţii locale. 

RESURSE 

Resurse umane: 

▪ Cadrele didactice de la Gradiniței cu Program Prelungit Nr.14 Iași 

▪ Preşcolarii Gradiniței cu Program Prelungit Nr.14 Iași; 

▪ Părinţii copiilor ;  

Resurse materiale: 

▪ Aparat foto digital , 

▪ CD , DVD, 

CALENDARUL ACTIVITATILOR 

1. ,,Şi nouǎ ne pasǎ...”/ oct. 

▪ lansarea proiectului în cadrul şedinţei cu părinţii; 

▪ solicitarea implicării  lor  în proiect; 

▪ anunţarea partenerilor; 

▪ stabilirea responsabilităţilor; 

▪ sensibilizarea părinţilor  în susţinerea unor astfel de activităţi 
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2. ,,Ȋn aceastǎ lunǎ nimeni nu e singur…” !/dec. 

▪ Vizită la centrul de zi Prichindel Iași. 

▪ Oferirea unor daruri de Crăciun. 

 

4. „Dăruind din suflet, câştigi un zâmbet”/aprilie  

▪  pregătirea   unor mici daruri( alimente) pentru copiii din centrul de zi Prichindel Iași, 

▪ Înmânarea darurilor cu ocazia zilei de Paşte. 

 

5. ,,Ce ne-am propus,ce am realizat?”/iunie  

▪ evaluarea activităţii proiectului pentru acest an şcolar; 

▪ discuții cu copiii privind impactul proiectului asupra lor; 

▪ masă rotundă cu părinţii; 

▪ discutarea împreună a posibilităţilor de continuare a proiectului; 

▪ planificarea  activităţilor pentru anul viitor (sugestii, propuneri); 

▪ oferirea unor diplome copiilor implicaţi în proiect; 

▪ realizarea unui album fotografic. 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  CARITABIL 

Proiect de voluntariat ,, Dăruind vom fi mai buni!’’ 

 

PROF. ÎNV. PRIMAR URSACHI VALENTINA 

Liceul Tehnologic ,, Ion Nistor’’ Vicovu de Sus, Suceava 

 

 

COLABORATORI ÎN CADRUL PROIECTULUI: 

➢ Părinții clasei I C 

 

SCOPUL: 

 Identificarea şi sprijinirea, prin acţiuni programate, voluntare, concentrate a unor personae 

aflate într-o situaţie vulnerabilă.  

 

OBIECTIVE: 

✓ Sprijinirea unor copii prin acte caritabile generoase, menite să diminueze o parte dintre problemele de 

moment cu care se confundă; 

✓ Sensibilizarea copiilor şcolari şi preşcolari, părinţii acestora, cu privire la dificultăţile cu care se 

confruntă unele personae; 

✓ Educarea copiilor în spiritul înţelegerii, empatiei, generozităţii, exprimate prin donaţii şi activităţi 

educative; 

✓ Promovarea în medii sociale şi educaâionale a necesităţii transpunerii în practică, a conceptelor de 

parteneriate, empatie, sprijin.  

 

DURATA:  

11-15 NOIEMBRIE 2019 

 

RESURSE:  

a) Umane: 

➢ Prof. Înv. Primar Ursachi Valentina; 

➢ Părinții elevilor din clasa I C; 

➢ Școlarii clasei I C; 

➢ Bunicii copiilor din clasa I C; 

➢ Beneficiarii: o bătrânică (76 ani), bătrân (86 ani), băiatul bătrânei cu probleme mintale (45 ani) 

 

ACTIVITĂŢILE PROIECTULUI:  

 

➢ 11 noiembrie- constituirea colectivului organizator 

➢ 12 noiembrie - întocmirea proiectului  

➢ 13-14 noiembrie – colectarea produselor de la şcolari şi ambalarea lor în pachete 

➢ 15 noiembrie – distribuirea acestora beneficiarilor proiectului 

FINALITĂŢILE PROIECTULUI:  

➢ Realizarea unui portofoliu care să conţină proiectul, acordul părinţilor, tabele nominale cu semnătura 

copiilor donatori de produse, documente care justifică donațiile făcute şi fotografii din timpul 

activităţilor.  
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

PRIMAVARA-CÂNTEC ȘI BUCURIE 

 

                                               prof. înv. prim. HAJDU MELINDA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ „REGINA MARIA ”ARAD 

 

                 

 ARGUMENT 

             Proiectul îşi propune să pună în valoare activităţile copiilor şi părinților din Şcoala Gimnazială 

,,Regina Maria” Arad . Acţiunea propusă  doreşte să canalizeze ideile şi preocupările elevilor în 

domeniul artelor vizuale si al celor plastice. Se are în vedere antrenarea participanților în activităţi 

curriculare şi trans-curriculare, existând discipline care să permită copilului posibilitatea de a-şi 

exprima sentimentele, emoţiile, gândurile, momentele importante din viaţa lui, creativitatea și 

simţul practic.              

 

 

       1. Locul  de  desfăşurare: Școala Gimnazială „Regina Maria” Arad 

                                                      cartierul din jurul școlii 

          

             2. Durata  proiectului:  26 februarie 2019- 02 martie 2020 

 

             3. Iniţiator şi coordonator de  proiect: prof.înv.prim. Hajdu Melinda 

          

             4. Colaboratori:  

                              Directorul şcolii 

       Bibliotecarul şcolii 

       Părinţii elevilor 

 

             5. Grup ţintă: Elevii clasei a II-a  

 

             6. Resurse: 

                          a)umane: elevi,  părinţi; 

                 b)materiale: cărţi, coli de hârtie albă şi colorată, creioane colorate,  carioci, cărţi 

pentru  copii, xerox, videoproiector 

                          c)financiare: finanțare extrabugetară (autofinanțare) 

             7. Scop: 

 -închegarea colectivului de elevi ; 

-stimularea iniţiativei personale a elevilor ; 

-încurajarea și stimularea activităților de voluntariat și ajutor social; 

-antrenarea familiei şi lărgirea ariei colaborării cu părinţii elevilor; 

 

8.Obiective: 

            - să-și dezvolte capacităţile de cooperare în scopul realizării unei activităţi sau a unui produs. 

-să-și dezvolte plăcerea de a citi ,prin texte despre primăvară; 

- să modeleze flori din plastilină, 

- să  realizeze mărțișoare cu materiale diverse în vederea dăruirii acestora pensionarelor din 

comunitatea      locală; 

- să planteze câte un bulb de zambilă pentru 8 Martie; 
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- să înțeleagă importanța voluntariatului și ajutorului social 

   

              9.Strategii didactice: 

  

 a)Metode și tehnici inovatoare aplicate  elevilor cu CES:  

 

   „Obiecte găsite”:  

                 Este o tehnică producătoare de amuzament şi energie, contribuind la dezvoltarea 

abilităţilor de comunicare şi negociere. Se va cere elevilor ca timp de câteva minute să iasă 

din clasă şi să revină aducând cu sine un obiect pe care l-au găsit în afara clasei. Ei au 

sarcina de a prezenta cât mai frumos obiectul respectiv şi, chiar mai mult, să convingă 

învăţătorul să îl cumpere. 

 

            „Desenul grupului”  

                     Se va realiza un desen în grup, pe o coală mare de hârtie, cu menţiunea ca fiecare să-şi 

aleagă un loc pentru a  desena ce doreşte, astfel încât toţi să dispună de un spaţiu pentru 

desen în mod egal. Prin acest exerciţiu se urmăreşte libertatea de manifestare, colaborarea cu 

colegii de grup, antrenarea răbdării şi respectarea   regulilor de  grup. 

 

 

              10.  Activităţi propuse:   

  

Nr. 

crt. 

 

Denumirea şi conţinutul activităţii 

Locul 

desfăşurării 

Cine răspunde  

Termen 

1. Biblioteca din clasa mea 

Citirea unor texte despre primavară 

Discuţie pe tema textelor citite 

Amenajarea unei biblioteci a clasei 

biblioteca şcolii 

 

sala de clasă 

Învăţătoarea 

Bibliotecara 

şcolii 

Luni 

26.02 

2. .Mărțișoare 

Fiecare grup primeşte materile 

necesare realizarii  mărțișoarelor care 

vor fi daruite doamnelor de vârstă 

medie din cartier; 

Jocul- Obiecte găsite 

sala de clasă 

 

cartierul din jurul 

școlii 

Învăţătoarea 

elevii 

Marţi 

27.02 

3. Activităţi şcolare preferate                           

Fiecare elev primeşte câte o coală de 

hârtie pe care iși va desena în partea 

stângă chipul, iar în partea dreaptă un 

simbol pentru activitatea şcolară 

preferată. 

                Activitatea 

           Desenul grupului 

 

sala de clasă Învăţătoarea 

elevii 

Miercuri 

28.02 

4.           Flori de primăvară 

Fiecare echipa primeşte plastilină din 

care vor modela ghiocei si lalele 

Se va realiza o expozitie 

 

sala de clasă Învăţătoarea 

Părinți 

Joi 

1.03 
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5. Micii gradinari 

Activitate ecologica de plantare a unor 

bulbi de zambile 

 

 învăţătoarea 

elevii 

părinți 

     Vineri 

      2.03 

 

             11.Finalitatea activității: 

- întocmirea unui portofoliu  cu fotografii; 

           - realizarea unei expoziții cu lucrările elevilor; 

           - donarea mărtișoarelor confecționate  doamnelor vârstnice din comunitatea locală; 

   

             12. Modalităţi de evaluare : 

              -Observarea sistematică a comportamentului elevilor, 

     

 

             

       
                                mărțișoare                                                                                     zambile 

        

                             

                                                           
      ghiocei      
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

prof. Nagy Mónika 

Liceul Teologic Reformat 

I.TITLUL PROIECTULUI 

Asumă-ți să fii sănătos! 

II. ORGANIZATORI/ PERSOANĂ DE CONTRACT 

Liceul Teologic Reformat, Sfântu Gheorghe 

            Prof. Nagy Mónika 

 

III. PARTENER/ PERSOANĂ DE CONTRACT 

Universitatea de Medicină Semmelweis Ignác din Budapesta 

 

IV. COLABORATORI 

Studenții universității Semmelweis Ignác din Budapesta 

 

V. COORDONATORI PROIECT 

Prof. Nagy Mónika 

 

VI. PERIOADA DE DESFĂȘURARE 

1 noeimbrie2020-  decembrie2020 

VII. DESCRIEREA PROIECTULUI 

ARGUMENTUL 

Motto:„Cei ce zic că nu au timp să facă exerciţii pentru un corp mai sănătos cu siguranţă mai 

târziu vor avea timp pentru boală” 

                                                                     (Edward Stanley) 

În ultimii ani factorii care ne influențează sănătatea sunt din ce în ce mai nocivi și mai agresivi. 

Dacă poluarea ne afectează sănătatea cu sau fără voia noastră, alimentația nesănătoasă, țin de noi înșine, 

de educația primită. 

Am propus acest proiect, deoarece elevii vor părăsi băncile școlii și vor fi puși în situația de se 

a descurca singuri, de a-și procura bunurile de consum, inclusiv alimentele, de aceea am considerat că 

este absolut necesar ca ei să cunoască criteriile de selectare a unui produs alimentar, de a-și forma 

atitudini pozitive și de a adopta un comportament sănătos privind mișcarea zilnică susținută. 

Activitățile propuse vor contribui astfel la formarea unei generații de tinere de consumatori, 

capabilă să adopte un stil de viață sănătos. 
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SCOPUL PROIECTULUI 

❖ formarea deprinderilor de alimentație sănătoasă și dezvoltare armonioasă în rândul 

tinerilor 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

❖ dezvoltarea capacităţii copiilor de a proiecta şi desfăşura în echipă activităţi de educaţie 

pentru sănătate, în școală şi comunitate; 

❖ realizarea a unor materiale informative care pot facilita proiectarea, implementarea şi 

evaluarea activităţilor  de educaţie pentru sănătate; 

❖ formarea unor atitudini pozitive care conduc la păstrarea sănătății 

❖ să cunoască şi să respecte normele necesare integrării în viaţa socială, precum şi reguli 

de securitate personală; 

❖ recunoașterealor comportamente negative care duc la degradarea sănătăţii;    

❖ respectarea regulilor de igienă personală şi un regim sănătos de viaţă în vederea 

păstrării sănătăţii fizice şi psihice; 

 

GRUPUL ȚINTĂ 

➢ elevii din invăţământul gimnazial şi liceal 

➢ părinţi 

➢ cadre didactice 

➢ instituţiile partenere şi colaboratoare în proiect 

 

ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

Nr. 

crt 

Denumirea activității  Perioada/ 

Termen 

Responsabil Resurse Evaluare 

1. Concurs Educație pentru 

sănătate 

Noiembrie 

2020 

Nagy Mónika Clasa XI Diplome  

2. Ore de prevenție 

Vaccinuri 

Transplantul de organe 

Prevenirea diabetului 

Prevenirea consumului de 

droguri 

Rezistența antimibrobială 

Alimentația sănătoasă 

Prim ajutor 

 

 

Decembrie 

2020 

Ianuarie 

2021 

 

Nagy Mónika Clasele V-VIII 

Clasele IX-XII 

 

Fotografii 

Fișe de 

lucru 

      

 

RESURSE UMANE 

❖ Echipa de proiect 
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❖ Elevi și profesori 

❖ Părinți 

RESURSE MATERIALE 

❖ bază materială existentă în școală 

❖ videoproiector 

❖ afișe, desene, colaje 

EVALUAREA PROIECTULUI 

❖ Fotografii 

❖ Expoziție cu munca copiilor 

❖ Postere 

❖ Chestionare, teste 

❖ Discuție liberă 

❖ Revista școlii 

MONITORIZAREA PROIECTULUI 

❖ Procese verbale 

❖ Panou de informare 

❖ Observarea zilnică  a comportamentului elevilor în fișa de muncă 

❖ Observarea comportamentului creativ si a manualitații elevilor în fișa de munca  

❖ Analiza produselor elaborate de elevi 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

❖ O puternică motivare a elevilor  pentru participarea la activităţi  educative 

❖ Implicarea elevilor în problemele comunităţii din care fac parte 

❖ Dezvoltarea simţului civic 

❖ Asigurarea continuităţii proiectului în anii următori, prin atragerea de noi parteneri. 

❖ Creșterea gradului de cunoaștere și respectare a drepturilor consumatorilor 

❖ Cultivarea creativitaţii, originalitaţii şi spiritului de competiţie la elevi 

❖ Dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă 

❖ Proiectul oferă grupului țintă șansa modificării mentalității și a consolidării cunoștințelor 

referitoare la o alimentație sănătoasă 
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PROIECT EDUCATIV ”SUNT MIC DAR AM UN SUFLET MARE” 

 
                                                                                                            Prof. Mărcuț Ana 

                                                                                         Școala Gimnazială ''Avram Iancu'' Oradea   

                                           

                                                                                    MOTTO: 

„Dragostea constă în dorința de a da ceea ce este al tău altuia 
și de a simți fericirea acestuia ca și cum ar fi a ta.” 

                                                                      (Emanuel Swedenborg) 
 

A.DENUMIREA PROIECTULUI :"SUNT MIC DAR AM UN SUFLET MARE" 

B. APLICANTUL: 

COORDONATE DE CONTACT : 

Școala Gimnazială ''Avram Iancu'' Oradea - Grădinița Nr.44 Oradea - structură 

Școala Gimnazială Nr. 1 Bulz 

COORDONATORI PROIECT: 

Coordonator G.P.P.Nr.44 Oradea  prof.  Mărcuț Ana 

CONTEXT 

 Vârsta preşcolarităţii oferă copiilor cel mai bun context de formare ca viitor membru al 

societăţii, incluzând pe lângă aspectele de ordin cognitiv şi aptitudinal şi pe cele care ţin de formarea 

personalităţii, de atitudini şi valori morale, de convieţuire şi empatizare. Acest parteneriat se 

constituie într-un  schimb de experienţă, în care educatoarele şi copiii au  prilejul să cunoască  medii 

de viaţă şi muncă, relativ noi, să schimbe idei, să găseasca  împreună soluţii viabile la diferite  

probleme. 

       Proiectul răspunde nevoii preşcolarilor, de a-şi asuma roluri şi responsabilităţi, de a-şi 

dezvolta personalitatea şi urmăreşte iniţierea acestora, într-un comportament activ, conştient 

responsabil, capabil de înţelegere şi respect pentru cei din jur. 

       Promovarea voluntariatului în unităţile de învăţământ preşcolar, în rândul familiilor 

copiilor, în comunitate, solicită din partea actorilor implicaţi – cadre didactice, părinţi, preşcolari, 

dobândirea unor calităţi legate de comunicare, spirit de echipă, curajul ieşirii din rutină prin activităţi 

de voluntariat desfăşurate din proprie iniţiativă cu scopul cultivării normalităţii acestor acţiuni în 

comunitate, şi contribuie la creşterea gradului de senzibilizare, conştientizare şi responsabilizare a 

societăţii .Pornind de la această premisă, considerăm că această iniţiativă de a organiza şi derula 

acţiuni de voluntariat la nivelul vârstei preşcolare, este un aspect esenţial al evoluţiei unei societăţi 

sănătoase fiind benefic a fi implementat încă din perioada educaţiei timpurii.  

 Prin proiectul “SUN MIC DAR AM UN SUFLET MARE” dorim să dezvoltăm  relaţii de 

colaborare cu preșcolarii din gradinițele din zona rurală cultivând, în acelaşi timp, la copii calităţi 

precum empatia, răbdarea, interesul pentru celălalt, grija faţă de alţi semeni. .  

 În cadrul parteneriatului dorim să facem cunoscute cât mai multe lucruri despre noi, să 

legăm prietenii, să facem schimb de idei, să vedem cum se desfășoară activitatea în grădiniţele din 

zona rurală si comparativ cu cea urbană, care sunt obiceiurile și frumusețile specifice fiecarei zone 

și nu în ultimul rând să creștem prestigiul celor două unități de învățământ prin popularizarea 

activităților derulate in cadrul proiectului. 

D.DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL PARTENERIATULUI 

➢ experimentarea de către educatoare şi preşcolari a unor situaţii noi, stimulative pentru 

procesul cognitive, adaptarea comportamentului la situaţii inedite; educarea sentimentelor 

https://cuvintecelebre.ro/citate/autori/emanuel-swedenborg/
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de prietenie , toleranţă,empatie, armonie şi bună dispoziţie în relaţiile cu copiii preşcolari 

din unitatea parteneră; antrenarea copiilor în activități de voluntariat; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI 

❖ să manifeste dorinţa de a se implica în activităti de voluntariat, de a lega prietenii şi de a 

cunoaşte oameni noi; 

❖ să iniţieze activităţi care presupun dezvoltarea climatului afectiv – pozitiv în  grup; 

❖ să  coopereze cu partenerii  pe parcursul acţiunilor din cadrul derulării proiectului; 

❖ să participe cu placere la toate activitățile planificate  

❖ să comunice impresii, idei pe baza activităţilor desfăşurate  

❖ să realizeze un album al grădiniţei cu instantanee surprinse pe parcursul derularii proiectului  

 RESURSE:umane: directori, educatoare, personal didactic auxiliar, personal medical și ingrijitoare 

din gradinițele partenere; copiii din unitățile de învățămînt implicate; experţi de la instituţii; părinţi ai 

copiilor;materiale: jucării, C.D.-uri, calculatoare, planșe, cărți, fișe ilustrative, creioane colorate, 

carioca, spațiile de învățământ ale celor două instituții; financiare – proprii, sponsorizări, donații. 

DURATA : 2019-2020 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU  

schimb de experienţă între educatoarele celor două unități de învățământ; 

activităţi de voluntariat in vederea prevenirii abandonului școlar; 

vizitarea grădiniţelor în vederea cunoaşterii reciproce între copii şi pentru stabilirea relaţiilor de 

prietenie;  

activităţi extracurriculare, teatru de păpuşi, vizionare de instantanee surprinse în cadrul diferitelor 

activități educative , concursuri sportive 

activităţi  pentru observarea naturii şi protejarea mediului. 

VIZIUNEA PROIECTULUI: 

- diversificarea mijloacelor de formare continuă; 

- popularizarea experienţei pozitive; 

- implicarea tuturor furnizorilor de educaţie în promovarea intereselor copiilor; 

- utilizarea resurselor materiale şi umane ale fiecărei unități. 

MISIUNEA PROIECTULUI: 

- se creează oportunități pentru educatoare în a-şi demonstra potențialul și aptitudinile profesionale; 

- se oferă educatoarelor schimbul deschis de opinii; 

- oferirea posibilității desfășurării unor activități comune atractive în beneficiul atât al preșcolarilor  

cât și al educatoarelor. 

- implicarea copiilor, părinților. cadrelor didactice in acțiuni de voluntariat  

EVALUAREA PROIECTULUI DE PARTENERIAT: 

- expoziții cu lucrările copiilor, realizate în instituțiile partenere; 

- realizarea unui album cu poze și a unui CD cuprinzând aspecte din timpul derulării activităților; 

- decernarea de premii, diplome în cadrul concursurilor desfășurate. 

SURSE DE INFORMARE:  

- Programa activităţilor instructiv – educative în grădiniţa de copii;  

- Literatura de specialitate; 

- Internet. 
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CALENDARUL ACTIVITAȚILOR 

Nr 

crt. 

Denumirea  activităţii 

 

Data, şi locul 

desfăşurării 

Modalităţi de realizare Responsabili  

1. "Lansarea proiectului 

la nivelul 

grădinițelor" 

Aprilie 

Grădinițele 

participante 

Elaborarea proiectului 

schimbului de experiență 

Directorii și educatoarele 

de la unitățile implicate în 

schimbul de experiență . 

2. "Sunt mic dar am un 

suflet mare " 

Mai 

G.P.N. Nr.1și 2 

Bulz,G.P.N.Nr.3M

unteni,G.P.N. 

Nr.4și 5Remeți 

Cadouri surpriză pentru 

copiii din zone rurale 

,dulciuri, jucării; jocuri și 

activități de protejare a 

mediului din jurul 

grădinițelor Bulz, Remeți 

Munteni și împrejurimi 

Directorii, educatoarele 

personalul didactic 

auxiliar precum și 

personal nedidactic de la  

grădinițe . 

3. "Lumea copilăriei și a 

fericirii" 

 

Iunie 

Spațiu de joacă 

Oradea 

Petrecere organizată la 

spațiul de joacă destinată 

preșcolarilor implicați in 

proiect 

Coordonatorii 

proiectului  

4. "Ghiozdanul de 

grădiniţă"  

 

Septembrie 

G.P.P.Nr.44 Oradea 

Realizarea unor colecte de 

rechizite, jocuri pentru 

preșcolarii din grădinițele 

din zona rurală 

Directorii și educatoarele 

de la unitățile implicate în 

schimbul de experiență 

5. "Toamna-n cântec și 

culoare" 

Noiembrie 

Grădinițele 

partenere 

Recitarea de poezii și 

interpretarea de cântece 

însușite în cadrul 

activităților 

Educatoarele de la 

unitățile implicate 

6. "Noi umblăm să 

colindăm" 

Decembrie 

Grădinițele 

partenere 

Vizionarea serbărilor 

realizate în unitățile 

partenere, expoziție cu 

fotografii de la serbarea 

de Moș Crăciun 

Directorii și educatoarele 

de la unitățile implicate in 

schimbul de experiență . 

7. "Mărțișoare pentru   

prietenii "  

 

Februarie 

Grădinițele 

partenere 

Confecționare de 

mărțișoare și realizarea 

unei expoziții cu vânzare 

Educatoarele de la 

unitățile implicate în 

schimbul de experiență . 

8. "Mama esti pe lume 

tot ce-i  mai frumos " 

Martie 

Grădinițele 

partenere 

Realizarea unui film cu 

instantanee din activitățile 

dedicate mamelor 

Educatoarele de la 

unitățile implicate în 

schimbul de experiență . 
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9. "Un an de prietenie"  

  

Mai 

Grădinițele 

partenere 

Întâlnire de evaluare a 

activităților; Impresii, 

opinii. 

Directorii, educatoarele   
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“TRAIM PRIN NATURA”

PROIECT EDUCAŢIONAL  

DE ECOLOGIZARE A MEDIULUI,  

PRIN ACŢIUNI EXTRACURRICULARE ȘI DE VOLUNTARIAT DESFĂŞURATE LA 

ŞCOALA PROFESIONALĂ SÂG ŞI ÎN COMUNITATEA LOCAL

Prof. ȚÎRLEA FLORIN 

Școala Profesională Sâg,Sălaj 

 

PROIECTUL ESTE REALIZAT ÎN PARTENERIAT CU : 

PRIMĂRIA COMUNEI SÂG 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

PARTENERI:      

 Primăria comunei Sâg 

 Comitetul de părinți de la Școala Profesională Sâg 

  

GRUP ŢINTĂ:      

 elevii claselor CP – IV și V- VIII 

 părinții elevilor  

 comunitatea locală      

 

ARGUMENT: 

 Educaţia pentru protecţia mediului a devenit,în multe ţări,o nouă dimensiune a curriculumului, 

cu scopul de a iniţia şi promova o atitudine responsabilă faţă de mediu,de a-i face pe tineri să 

conştientizeze pericolele unei degradări accentuate a mediului.    

 Scopul esenţial al educaţiei ecologice și a voluntariatului la școlari este de a le forma bazele 

unei gândiri şi atitudini centrate pe promovarea unui mediu natural propice vieţii,de a le dezvolta 

spiritul de responsabilitate faţă de natură. Prin participarea tuturor factorilor educativi: 

şcoală,familie,comunitate,mass-media,la realizarea acestor intenţii,copilul înţelege mai bine 

efectele pe care le are un comportament necorespunzător asupra mediului. 

 Realizarea activităţilor de către elevi alături de cadrele didactice, părinţi şi de alţi membri ai 

comunităţii este o modalitate eficientă de a face în mod conştient educaţie ecologică  prin care 

se pot rezolva o parte dintre problemele mediului. 

 Din acest motiv am considerat necesară derularea acestui proiect în vederea dezvoltării în rândul 

elevilor a spiritului antreprenorial și de voluntariat. Cu siguranţă şcolii îi revine sarcina de a 

forma elevilor o atitudine conştientă şi responsabilă faţă de mediu. Prin realizarea acestui proiect 

dorim să se dezvolte spiritul de iniţiativă, comunicarea, să aibă loc un schimb de bune practici 

în vederea formării unei educaţii demne de un cetăţean european. 

  SCOPUL PROIECTULUI:  

            Proiectul educațional “TRĂIM PRIN NATURĂ” a fost conceput și va fi pus în practică cu scopul 

de a “trezi “ conștiința participanților cu privire la viitorul sumbru care ne asteaptă, dacă nu limităm 

factorii ce duc la dezechilibre naturale. 

             Proiectul urmărește implicarea elevilor, profesorilor și a comunității locale în acțiuni ecologice, 

de voluntariat, dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natură 

și protejarea mediului, transformarea comportamentelor cotidiene ale elevilor în stiluri de viață 
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ecologice, economice, sănătoase şi durabile prin întreţinerea unui ambient curat, responsabilizarea 

pentru prevenirea poluării și gestionarea resurselor fară a periclita echilibrul mediului și sănătatea 

comunității. 

  

 OBIECTIVE SPECIFICE PENTRU ELEVI: 

 Să-şi dezvolte o conştiinţă ecologică teoretică necesară transpunerii ei în practici ecologice; 

 Să-şi asume responsabilităţile fixate potrivit particularităţilor de vârstă; 

 Să aplice cunoştinţele şi deprinderile dobândite dezvoltate în activităţi cu specific gospodăresc; 

 Să participe şi să coopereze activ  alături de  părinţi în acţiuni practice de îngrijire şi protejare a 

mediului; 

 Să-şi formeze  deprinderi de plantare şi ocrotire a unui puiet şi a spaţiilor verzi din curtea şcolii 

şi vecinătatea acesteia; 

 Să cunoască modul de folosire a uneltelor;  

 Să conştientizeze importanţa unui aer curat pentru o viaţă sănătoasă; 

 Să-şi exprime atitudinea pozitivă faţă de natură  prin activităţi artistice, plastice; 

 Să acţioneze în sensul colectării selective şi depozitării controlate a materialelor refolosibile 

prin infiinţarea unui punct de colectare a materialelor refolosibile; 

 Să ia atitudine atunci când sesizează comportament neconform cu regulile de protecţie a 

mediului cunoscute de ei; 

 Să utilizeze internetul  si mass-media pentru a obţine informaţii despre mediu; 

 Să consţientizeze  realitatea înconjurătoare ca pe un mediu necesar vieţii, odihnei, studiului; 

 Să identifice impactul activităţii omului asupra mediului înconjurător, analizând situaţii 

concrete din natură; 

 Să participe activ la acţiuni ce promovează sănătatea mediului, desfășurarea unor activități 

practice de ecologizare a mediului local; 

 Să influențeze comunitatea locală prin păstrarea curățeniei . 

 

 

ALOCAREA RESURSELOR: 

 

 RESURSE UMANE: 

            elevii claselor CP – IV și V- VIII, învățătorii,diriginții, profesorii și părinții 

 

 RESURSE MATERIALE ŞI FINANCIARE:  

- -planşe,jetoane,machete,măşti,ecusoane,unelte de grădinărit, mănuși, saci menajeri, 

sponsorizări ale părinţilor și ale Primăriei; hârtie de scris, calculator, imprimantă, aparat de 

fotografiat, puieți , seminţe de flori, var, vopsea. 

 

 DURATA: octombrie 2019 - iunie 2020; 

 

INDICATORI DE PERFORMANŢĂ: 

- Elevii vor ajunge să iubească şi să ocrotească natura; 

- Majoritatea elevilor şi părinţilor vor deveni mai responsabili pentru acţiunile lor zilnice(să nu 

arunce pe jos hărtii,ambalaje,cunoscând consecinţele faptelor negative); 

- O parte din părinţi alături de copii vor colabora în cadrul unor activităţi de protecţie a 

mediului(colectarea deşeurilor,amenajarea şi îngrijirea mediului în care trăiesc); 
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MONITORIZARE ȘI EVALUARE : 

               Monitorizarea şi evaluarea activităţilor va fi efectuată de coordonatorii proiectului împreună 

cu reprezentantul din partea Primăriei. Tematica e concepută astfel încât să nu îngrădească prin 

concepţie sau mod de redactare gândirea independentă a participanţilor adulţi sau a grupului - ţintă . Se 

va urmări să se menţină această tendinţă . Responsabilitatea participanţilor include şi dezvoltarea 

curiozităţii elevilor prin angajarea lor în acţiuni concrete de explorare . 

 

MODALITĂȚI DE EVALUARE : 

 Evaluări curente: convorbiri, activităţi practice, fotografii; 

 Evaluări intermediare: fişe, desene, realizarea unor spaţii personalizate; 

 Evaluări finale: concursuri, fişe, portofolii, expoziţie cu fotografii, redactarea proiectului, 

diseminarea rezultatelor. 

 

MONITORIZARE : 

 Înregistrări video,  

 Fotografii publicate pe facebook  

 articole în revista și pe site-ul școlii,  

 portofolii. 

 

RESPONSABILITĂȚI : 

          Cadrele didactice coordonatoare asigură achiziţionarea şi distribuirea materialului didactic, 

asigură captarea atenţiei copiilor în activităţile desfăşurate; 

Copiii răspund cu receptivitate propunerilor cadrelor didactice de colectare a deşeurilor şi materialelor 

ecologice şi de informare a părinţilor asupra modului de derulare a proiectului; 

Părinţii și comunitatea locală răspund solicitărilor cadrelor didactice pentru buna desfăşurare a 

proiectului. 

 

REZULTATUL AȘTEPTAT : 

 Concretizarea unei bune colaborări între cadrele didactice – părinţi-comunitatea locală în 

vederea formării la copii a unei atitudini ecologiste. 

 Stimularea şi educarea copiilor pentru protecţia mediului; 

 Participarea părinţilor și a comunitații locale alături de copii la activităţi de rezolvare a unor 

probleme de mediu (îngrijirea plantelor din curtea școlii, plantarea de răsaduri,de 

puieţi,amenajarea spaţiilor verzi) 

 

ETAPELE  DESFĂȘURĂRII  PROIECTULUI : 

 prezentarea proiectului; 

 constituirea echipei de proiect; 

 stabilirea surselor de documentare; elevilor li s-a recomandat o serie de cărţi şi pagini de internet ; 

elemente de istorie şi geografie locală, 

 stabilirea activităţilor; 

 stabilirea şi distribuirea sarcinilor de lucru; 

 aplicarea chestionarului „Ce ştiu despre satul meu?”; 

 realizarea sondajului de opinie „Vă place aspectul satului?”; 

 prelucrarea şi analizarea informaţiilor obţinute în urma documentării; 

 întâlniri ale echipei de proiect cu reprezentații Primăriei comunei SÂG; 
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 stabilirea graficului/ calendarului activităților de împăduriri, de curățare a parcului satului, a 

locurilor de joacă pentru copii,etc. 

 activități practice de împăduriri, curățarea parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor de joacă de la 

școală și din sat; 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE : 

 realizarea unor materiale pentru promovarea imaginii comunei SÂG (  prezentari Power-Point, 

fotografii cu principalele zone/ instituții ale satului ); 

 elaborarea unor materiale referitoare la specificul istoric, cultural, etnografic al comunei SÂG ( 

materiale word şi Power Point ); 

 aplicarea chestionarului „Ce ştiu despre satul meu ?”; 

 realizarea sondajului de opinie „Va place aspectul satului în care traiți?  

 întalniri ale echipei de proiect cu reprezentanții Primăriei comunei SÂG în scopul diseminării 

rezultatelor sondajului de opinie ; 

 stabilirea graficului/ calendarului activitatilor de împăduriri, de curățare  a locurilor de joacă 

pentru copii,etc 

 distribuirea sarcinilor / responsabilităților pentru fiecare grup de lucru/ echipă implicat(a);. 

 realizarea expoziţiei „Comuna SÂG– o comună curată ” și premierea echipelor de lucru; 

 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR: 

 

◄ Faza I ( luna septembrie) - întocmirea calendarului de activităţi, stabilirea responsabilităţilor, 

realizarea grupelor de lucru, contactarea unor posibili parteneri 

 

◄ Faza II ( lunile octombrie-ZIUA EDUCAȚIEI-mai)- implementarea planului de acţiune, desfăşurarea 

activităţilor 

 

◄ Faza III:(luna iunie) monitorizarea şi evaluarea proiectului, diseminarea rezultatelor . 

 

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr 

crt 

Activitatea Responsabil Perioada de 

desfășurare 

 

1. 

Şi tu poţi participa  

(constituirea grupului de elevi și cadre 

didactice implicați în proiect; 

stabilirea  activităților și  responsabilităților) 

 

Coordonatorul 

proiectului 

  

Septembrie-

Octombrie  

 

 

2. 

Zece pași pentru un mediu mai curat  

(elaborarea unor reguli de protecție a naturii, 

ce vor fi distribuite și elevilor din celelalte 

clase; 

- realizarea unui ecuson : “Prietenii naturii” ce 

va fi purtat pe toată perioada proiectului) 

 

Coordonatorul 

proiectului 

Primăria comunei 

Sâg 

 

 

Noiembrie-

Decembrie  

 

 

3. 

Un om - un pom (acțiune de  plantare de puieţi 

în curtea școlii și de văruire a tulpinilor 

pomilor)  

Coordonatorul 

proiectului 

 

 

 

Martie-Mai  
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Micul ecologist (activitate de ecologizare - 

colectarea de deșeuri la nivelul școlii și 

localității (sub formă de concurs) 

Primăria comunei 

Sâg 

 

4. 

Realizarea și prezentarea costumelor din 

materiale refolosibile, expoziţie de colaje şi 

jucării din materiale refolosibile (sticlă, 

plastic, hârtie) ) 

 

Coordonatorul 

proiectului 

 Ianuarie-Martie 

Aprilie-Mai  

 

 

 

 

5. 

„Trăim prin natură” 

(Organizarea unei expoziţii cu desene, articole 

informative, postere, creaţii literare  și 

fotografiile realizate de-a lungul proiectului, 

cu ocazia  zilei de 5 iunie - Ziua Mondială a 

Mediului)  

 

 

Coordonatorul 

proiectului 

 

 

 

 

Iunie  
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„ÎNVAŢĂ SĂ DĂRUIEŞTI” ! 

 

Prof.înv.primar. Asăndulesei Maria –Simona 

Școala Gimnazială “I.I.Mironescu” Tazlău, jud. Neamț 

 

         ARGUMENT 

            “Orice om are nevoie de iubire. Are nevoie să se ştie al cuiva, să se simtă protejat, admirat şi 

preţuit.” ( Georgiana R.) 

           18 APRILIE 2019 ..... Se apropie sărbătorile Pascale ! Sărbătorile sunt un prilej de bucurie, dar 

şi de împăcare sufletească. Toţi ne dorim să fim mai buni, mai toleranţi şi ne manifestăm dragostea şi 

respectul faţă de ceilalţi. Lumina sfântă din noaptea Învierii Mântuitorului ne aduce în suflete linişte şi 

împăcare , călăuzindu-ne spre o viaţă mai bună, lipsită de griji . 

Ne învăluie parfum de mălin, albina munceşte de zor, păsările înalţă triluri, natura şi oamenii 

îmbracă straiele ÎNVIERII. Acum gândul nostru fuge tiptil şi îngenunchează lângă icoana bucuriei din 

copilărie.Acolo, apare imaginea coşului încărcat cu ouă roşii, cu cozonac şi pască. Ne învăluie amintirea 

mirosului de tămâie adusă de la biserică în candela familiei de bunica, pentru a lumina drumul nostru 

până la primavara viitoare.... 

Păstrând la loc de cinste datinile ,tradiţiile şi credinţele, practicându-le alături de copiii noştri, 

vom păstra vie spiritualitatea românească, ca pe un izvor de bună creştere. 

Acum 2 ani, proiectul a pornit de la viziunea unei comunităţi în care generaţiile trăiesc în 

armonie, vârstnicii se bucură de respectul şi afecţiunea copiilor şi tinerilor.La rândul lor, copiii şi tinerii 

vor beneficia de experienţa şi înţelepciunea celor în vârstă. 

Roznovul este un oraş ca multe altele, cu părţi bune şi rele. Numărul vârstnicilor este însemnat 

şi mulţi dintre aceştia trăiesc singuri, departe de copiii şi nepoţii lor. Modul în care aceştia îşi petrec 

timpul  este asemănător cu al multor vârstnici din această ţară. Posibilităţile materiale reduse nu le permit 

prea multe, foarte puţini dintre ei îşi mai cumpără o carte, sau mai pleacă în scurte vacanţe.Viaţa i-a 

determinat să se descurce din punct de vedere material, mai greu pentru ei este că trebuie să se confrunte 

cu singurătatea. 

Pentru vârstnicii singuri de la „Centrul pentru persoane vârstnice Roznov”, elevii şi cadrele 

didactice de la Şcoala Gimnazială „I.I.Mironescu „Tazlău, au pornit în urmă cu 2 ani o acţiune prin care 

şi unii şi ceilalţi să aibă de câştigat. Elevii vor oferi vârstnicilor mici daruri dar mai ales bucuria unui 

spectacol pregătit special pentru ei, iar aceştia le vor împărtăşi din experienţa şi înţelepciunea lor. 

Prin derularea acestui proiect, indirect, vor exista beneficii în ceea ce priveşte relaţiile dintre 

oameni, între generaţii pe de o parte dar şi între şcoală şi comunitate, pe de altă parte. 

Proiectul şi-a asumat misiunea de a contribui la îmbunătăţirea relaţiilor dintre generaţii, de a 

forma la elevi şi cadre didactice abilităţi civice care să corespundă particularităţilor comunităţii noastre. 

Această misiune are în vedere câteva direcţii: 

➢ Creşterea capacităţii şcolii de a desfăşura activităţi cu caracter civic; 

➢ Încurajarea participării elevilor la viaţa comunităţii şi asumarea de responsabilităţi; 

➢ Diseminarea unor experinţe de succes şi a unor exemple de bună practică în domeniul pregătirii 

de buni cetăţeni. 

Ne-am propus acţiuni care să conducă la: 

➢ Dezvoltarea atitudinii pozitive faţă de vârstnici; 

➢ Îmbunătăţirea relaţiilor şcoală-comunitate, şcoală-familie, cadre didactice-elevi; 

➢ Conştientizarea de către părinţi, a importanţei pa care timpul petrecut împreună şi acţiunile 

derulate o au în viaţa comunităţii şi a şcolii. 
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CONŢINUTURI 

❖ Pregătirea unui montaj artistic specific Sărbătorilor Pascale; 

❖ Strângerea unor daruri pentru vârstnicii de la CENTRU DE PERSOANE VÂRSTNICE 

Roznov; 

DURATA : anul şcolar 2018-2019 cu posibilităţi de prelungire 

LOCUL : CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ROZNOV 

SCOPUL : dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; 

OBIECTIVE:    

❖ dezvoltarea capacităţii de organizare, acţionare, concentrare pentru realizarea unui program 

artistic; 

❖ formarea atitudinii de respect faţă de cei vârstnici; 

❖ dezvoltarea comportamentelor responsabile faţă de cei vârstnici. 

COORDONATOR DE PROIECT:  

❖ Director. Prof. Ciuboatru Mihaela 

❖ prof. înv.primar Asăndulesei Maria Simona 

PARTENERI DE PROIECT :   

❖ Director CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

❖ Directoarea  Şcolii Gimnaziale „ I.I.Mironescu” Tazlău 

GRUP ŢINTĂ:   

❖ elevii claselor CP- I; 

❖ bătrânii cu nevoi speciale de la CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE  ROZNOV; 

RESURSE UMANE 

❖ elevii claselor CP- I; 

❖ vârstnicii; 

❖ Director CENTRUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE 

❖ Directoarea  Şcolii Gimnaziale „ I.I.Mironescu” Tazlău 

RESURSE MATERIALE 

❖ cadru pentru susţinerea spectacolului ( casetofon, C.D .uri) 

❖ maşini pentru deplasare; 

❖ daruri pentru bătrâni. 

RESURSE FINANICARE 

❖ autofinanţarea prin sprijinul părinţilor elevilor  

MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

❖ în şcoală; 

❖ în întâlnirile cu părinţii elevilor 

❖ la televiziunea locală Neamţ. 

 EVALUARE PRIN: 

❖ expoziţie de fotografii; 

❖ dezbateri; 

❖ articol în revista „Şcoala Modernă” CCD.Neamţ 

PUNCTE TAREI 

❖ rolul învăţătorului de a se implica în cercetare şi mentorat; 

❖ asumarea responsabilităţii elevilor de a se preocupa de bătrâni; 

❖ abilitatea elevilor de a participa activ la diverse spectacole şi activităţi în afara şcolii; 

❖ mediatizarea prin televiziune. 

 PUNCTE SLABE 
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❖ interesul scăzut şi lipsa de implicare a agenţilor economici în orice tip de acţiune a şcolii; 

❖ sensibilizarea adulţilor la eforturile şi preocupările cadrelor didactice şi elevilor. 

REZULTATE 

❖ aproximativ 50 de vârstnici vor primi daruri şi se vor bucura timp de câteva minute de 

spectacolul oferit de elevi; 

❖ de fiecare data participanţii sunt emoţionaţi până la lacrimi, vârstnicii îi îmbraţişează pe copii şi 

pe cadrele didactice prezente, iar fericirea li se citeşte în ochi. Ştim că deja aştepată următoarea 

întâlnire. 

PARTENERI 

❖ televiziunea locală 1TV. Neamţ. 

 ECHIPA DE PROIECT 

     *Director CENTRULUI PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE ROZNOV–Dr.Oniga Mihaela  

     *Directoarea  Şcolii Gimnaziale „ I.I.Mironescu” Tazlău –  prof. Ciubotaru Mihaela 

     *Profesor învăţământ primar  - Asăndulesei Maria- Simona 
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PROIECT DE COLABORARE EDUCAŢIONALĂ INTERSCOLAR 

Prof. Dinca Ana   

Grădiniţa cu P.P. Nr. 1 Motru, jud . Gorj 

 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR: 

ACTIVITATEA NR.1 

Titlul activităţii: Întocmirea invitaţiei-program pentru acceptarea parteneriatului, avizarea mapei de 

proiect de către reprezentanţii legali şi transmiterea lui între cele doua instituţii 

Data/perioada de desfăşurare:  

Locul desfăşurării: Grădiniţa  

Resurse: UMANE: cadrele didactice implicate în proiect 

                 MATERIALE: pliante,  mape de proiect 

                FINANCIARE: stabilirea unor costuri estimative ale acţiunilor 

Descrierea activităţii: Întocmirea invitaţiei-program este prima activitate din cadrul proiectului. Ne 

propunem o întâlnire a cadrelor didactice implicate în proiect. În cadrul acestei întâlniri, vom analiza 

scopul şi obiectivele proiectului, acţiunile propuse, impactul pe care acest proiect îl va avea, 

oportunitătile, precum şi gradul de implicare al fiecărui cadru didactic în acţiunile propuse. 

Responsabil: prof.  

Beneficiari:cadrele didactice   implicate în proiect, unităţi partenere 

Modalităţi de evaluare: raport scris, stabilirea valorii proiectului prin eficienţa obiectivelor 

 

ACTIVITATEA NR.2 

Titlul activităţii: ,,Un martisor ...de copil’’  

Data/perioada de desfăşurare:  

Locul desfăşurării: Grădiniţa , Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva  

Resurse:UMANE:  preșcolarii  şi scolarii 

                MATERIALE: hartie colrata, lipici, snur martisor etc. 

                FINANCIARE: donaţii personale ale cadrelor didactice implicate în proiect şi ale 

părinţilor preşcolarilor şi şcolarilor, sponsorizări 

Descrierea activităţii:. ,,Un martisor ...de copil’’este o activitate practica de confectionare martisoare 

cu scopul de a fi trimise copiilor din unitatea partnera. 

Responsabil: 

        prof.  

Beneficiari: preşcolari  şi elevi,  cadrele didactice   

Modalităţi de evaluare:raport scris, album foto. 

 

ACTIVITATEA NR. 3 

Titlul activităţii: “O fapta buna, o inima mare” 

Data/perioada de desfăşurare:  

Locul desfăşurării:  Centrul Scolar pentru Educaţie Incluziva  
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Resurse :UMANE:  preşcolari de la grupele din grădiniţe, școlari 

               MATERIALE: donaţii stânse în cadrul acţiunii de voluntariat „O fapta buna, o inima 

mare!” 

               FINANCIARE: donaţii personale ale cadrelor didactice implicate în proiect şi ale 

părinţilor, sponsorizări 

Descrierea activităţii: Este o activitate de voluntariat in care copiii vor invata sa empatizeze cu 

copii de varsta lor, dar cu cerinte educationale speciale. 

Responsabil:Prof 

Prof.  

Beneficiari: :prescolarii si elevii de la Centrul Scolar pentru Educatie Incluziva  

Modalităţi de evaluare:   raport scris,proces verbal 

 

ACTIVITATEA NR. 4 

 

Titlul activităţii: Diseminarea experienţei pozitive dobândite prin parteneriat.                           

Data/perioada de desfăşurare:  

Locul desfăşurării: Grădinița  

Resurse:  UMANE:   preşcolari şi şcolari  din  unităţile partenere 

                 MATERIALE: diplome,adeverinţe 

Descrierea activităţii:  . Diseminarea experienţei pozitive dobândite prin parteneriat.                          - 

Acodarea de diplome participanţilor în proiect este o activitate prin care cadrele didactice fac schimb 

de materiale didactice utilizate în activităţile la clasă -  în cadrul ctivităţilor metodice,cercuri 

pedagogice, 

Responsabil:  

                       Prof. 

                        

Beneficiari:cadre didactice,preşcolari,şcolari 

Modalităţi de evaluare: raport scris,  

 

D7. REZULTATE AŞTEPTATE 

 Prin derularea acestui proiect se va ajunge la  o mai bună colaborare între cadrele didactice 

participante la proiect, creşterea gradului de cuprindere a copiilor rromi in grădiniţe,  schimbări 

pozitive în atitudinea părinţilor rromi faţă de educaţia preşolară,  schimbări la nivelul 

atitudinilor manifestate de cadrele didactice şi a practicilor educative utilizate în 

conformitate cu principiul interculturalităţii, creşterea motivaţiei copiilor şi a cadrelor 

didactice pentru participarea la programe de educaţie incluzivă. 

D8. 

EVALUAREA INTERNĂ: monitorizare permanentă din partea coordonatorilor 

                                             Realizarea portofoliului proiectului 

EVALUARE  EXTERNĂ:  -popularizarea acţiunilor în reviste de specialitate şi 

                                               mass-media 

MODALITATEA DE EVALUARE A PROIECTULUI:  
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Evaluarea proiectului  se va face prin realizarea de: expoziţii şi expoziţii-concurs ale lucrărilor 

copiilor,aplicarea de chestionare părinţilor,  realizarea de albume foto, de mape, CD, portofoliul 

proiectului   

D9. 

 BENEFICIARII direcţi ai proiectului sunt: 

▪ cadrele didactice ,  

▪ preşcolarii   

▪ şcolarii unităţilor de învăţământ partenere 

▪ copiii de etnie rroma din localitate 

Beneficiarii indirecţi ai proiectului sunt: 

➢ comunitatea locală 

➢ unităţile de învăţământ participante la proiect 

➢ părinţii, bunicii preşcolarilor 

D10. 

CONTINUITATEA proiectului se va realiza: 

• prin atragerea de  noi parteneri în proiect 

• prin desfăşurarea de acţiuni  în afara celor rtecute în calendarul de  activităţi,  

• promovarea comunicării cu colegii partenerii prin telefon sau poşta electronică furnizând  

adrese de email şi numere de telefon  copiilor interesaţi, 

•  invitarea la acţiuni şi a altor cadrelor didactice din învăţământul  preşcolar şi şcolar  

neimplicate în parteneriat.  

• Îmbunătăţirea calendarului activităţilor la propunerea partenerilor 

• Implicarea în acţiuni iniţiate de parteneri altele decât cele menţionate 

 

D11. 

DISEMINARE 

 Rezultatele  proiectului și experiența pozitivă  vor fi cunoscute la nivelul tuturor 

participanților la proiect, insituțiilor preșcolare şi şcolare din județ, opiniei publice, comunității 

locale ,  prin diferite mijloace  de comunicare: 

- Comisia metodică 

- Expoziții 

- CD-uri, DVD-uri etc. 

 

D13.PARTENERI IMPLICAŢI ÎN PROIECT: 

 

• CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA 

ECHIPA DE PROIECT: :  

 

E.BUGETUL PROIECTULUI:  

Cheltuielile legate de proiect vor fi suportate din  donaţii personale ale cadrelor 

didactice implicate în proiect şi  ale părinţilor preşcolarilor şi şcolarilor, sponsorizări. 
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,,PAȘI  SPRE UN MEDIU CURAT” 

-PROIECT EDUCAȚIONAL- 

DIANA NIȘULESCU 

                                                            Școala Gimnazială Regina Maria Arad 

 

  

 

Perioada: decembrie 2019-iunie 2020 

 MOTTO  “Voluntarii nu sunt plătiţi nu pentru că nu au nicio valoare, ci pentru că sunt 

de nepreţuit.” (Sherry Anderson) 

                             “ Nu poţi să clădeşti o societate sănătoasă  pe o natură  bolnavă.” 

                                                                                                        Mircea  Malița     

ARGUMENT 

Protejarea mediului este o necesitate,o problemă de interes general.Cunoașterea responsabilă a 

mediului înconjurător oferă copiilor ocazia de a gândi ,a învăța,de a-și dezvolta curiozitatea și interesul 

pentru anumite aspectedin lumea înconjurătoare .Realizarea activităților de către elevi ,alături de părinți  

și de alți membri ai comunității este o modalitate eficientă de a face, în mod conștient educație ecologică 

,prin care se pot rezolva o parte din problemele mediului. 

Putem visa la o lume mai bună, mai curată, la un univers al păcii şi înţelegerii, nu se aşteaptă 

totul de la copii doar, dar cu ajutorul lor, prin intermediul lor, se poate face un pic mai bine, se poate 

ajunge şi la sufletul celor mari. Cu toate că adulţii sunt exemplele clare, vizibile de urmat ale copiilor, 

şi copiii pot fi exemple pentru adulţi. Copiii admiră natura cu alţi ochi, fiind în perioada de descoperire 

a ei, şi o contemplă mai bine decât adultul.  

SCOPUL PROIECTULUI 

Cultivarea sentimentului de bucurie ajutand mediul inconjurator 

Formarea şi dezvoltarea conştiinţei ecologice şi a comportamentului ecologic. 

 

 

COMPETENṬE SPECIFICE: 

  -cunoasterea importantei actiunilor de voluntariat si ajutor social 

  -formarea un sistem de cunoștințe ecologice 

  -formarea unei atitudini pozitive in relaționarea cu mediul natural și social, de toleranță,  

responsabilitate, protecție și solidaritate în îndeplinirea scopurilor comune 

  -manifestarea unei conduite ecologice bazată pe păstrarea valorilor naturii 

  -promovarea acțiunilor de protejare și respect a mediului ,de îmbunătățire a calității vieții prin actiuni 

de voluntariat 
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  -manifestarea spiritului de responsabilitate civică în utilizarea rațională a resurselor naturale 

GRUP   ŢINTĂ 

Elevii clasei II B 

 

PARTENERI  ŞI  COLABORATORI: 

Părinţi, cadre didactice, membrii ai comunităţii locale prin întărirea colaborării cu şcoala 

 

RESURSE: 

RESURSE UMANE 

✓ Elevi 

✓ Părinţi 

✓ Membrii ai comunităţii locale  

RESURSE MATERIALE 

✓ Aparate foto 

✓ Calculator 

✓ Videoproiector 

✓ Afișe,postere,pliante 

✓ Diplome,ecusoane 

✓ Echipamente pentru strângerea deșeurilor 

 

RESURSE INFORMAȚIONALE 

✓ Broșuri,pliante,cărți,albume,atlase,enciclopedii,prezentări ppt 

RESURSE FINANCIARE 

✓ Resurse extrabugetare 

✓ Sponsorizări din partea părinților 

✓ Tombolă cu materiale refolosibile 

 

EVALUAREA PROIECTULUI 

✓ Expoziții cu lucrări ale elevilor 

✓ Afișe,postere 

✓ Chestionare 

✓ Concursuri activități practice voluntare de ecologizare a mediului și protejare a viețuitoarelor 

✓ Înființarea colțului verde al clasei 

✓ Realizarea de portofolii tematice,lapboock-uri 

✓ Album foto 

✓ Articole în revista școlii  

✓ Diplome pentru cei mai inimoși mici ecologiști 

MODALITĂȚI DE DISEMINARE 

✓ Prezentarea proiectului în cadrul Comisiei metodice ,în cadrul întâlnirilor cu părinții,la Colțul 

tematic al școlii 

✓ Mapă cu materialele proiectului 
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PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 

Nr.crt Denumirea activității Conținuturi și mijloace de 

realizare 

Perioada Locația 

1.  “Fapte bune, fapte rele” Lectură după imagini 

 

Decembrie 2019 Sala de clasă 

2.  Colțul viu al clasei Amenajarea unui colț viu  al clasei 

 

Ianuarie 2020 Sala de clasă 

3.  „Paşi spre un mediu mai curat!” activitate practică Februarie 2020 Cartierul nostru 

4.  Soarele -sursă de lumină și 

căldură 

Prezentare PPT 

Expoziție  

 martie 2020 Cabinetul de 

informatică 

5.  O picătură de apă,un strop de 

viață 

Activitate practică-

panouri,postere,desene, 

lapbook-uri 

 aprilie 2020 Sala de clasă 

6.  Iubim și ocrotim natura-Ziua 

Pământului 

Acțiune voluntariat /de ecologizare- 

Activitate practică-

panouri,postere,desene 

 

mai 2020 Parcul Primăriei 

orașului Arad 

7.  Cine știe,câștigă!-concurs Concurs pe teme ecologice,diplome 

 

iunie 2020 Sala de clasă 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

„SĂNĂTATEA – COMOARA CEA MAI DE PREȚ” 

                                                                     

                                                   Prof. înv. primar Subțire Doinița Sofica Ramona 

Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj, Timiș 

 

DURATA PROIECTULUI: OCTOMBRIE 2020 – FEBRUARIE 2021 

LOCUL DESFĂŞURĂRII:    Şcoala Gimnazială Nr.4 Lugoj 

     Sala de clasă 

PARTENERI: 

 - medic pediatru 

 – Psiholog/Consilier școlar 

ARGUMENTUL PROIECTULUI: 

           Proiectul a apărut ca o necesitate a formării unor deprinderi de execuţie corectă a deprinderilor 

igienico-sanitare, cât şi formarea motivaţiei necesare pentru efectuarea lor. 

           Insistând în formarea unor deprinderi de igienă personală, dorim ca acestea să devină obișnuințe: 

 - menținerea sănătății personale și a celor din jur prin alimentație corectă;  

- importanța sportului pentru o viață sănătoasă, curățenia spiritului, a sufletului, curățenia mediului 

ambiant, respectarea raportului activitate – odihnă;  

- cultivarea spiritului de întrajutorare;  

- identificarea specificului problemelor de igienă: (igiena corpului, folosirea surselor de apă, a 

alimentelor, igiena clasei, a locuinței, prevenirea bolilor transmisibile etc.).  

Este necesar de a forma la copii atitudini și competențe în privința respectării unui regim corect al zilei, 

respectarea igienei personale și publice. 

Formarea unui stil de viaţă sănătos devine o condiţie esenţială pentru o dezvoltare armonioasă a 

personalităţii elevului.  Astfel se va urmări promovarea cunoştinţelor  corecte privind diferite aspecte 

ale sănătăţii şi formarea de atitudini şi deprinderi indispensabile unui comportament responsabil şi 

sănătos.  

Educaţia pentru sănătate trebuie să înceapă la vârste mici pentru că în această etapă se dobândesc 

obiceiuri care sunt relevante activităţilor ulterioare.  

SCOPUL:             

  Formarea la copil a unei atitudini pozitive şi responsabile faţă de sănătatea sa şi a celor din jur, 

a unui stil de viaţă sănătos, dezvoltarea armonioasă sub aspect psiho-fizic a şcolarilor prin cunoaşterea 

conţinutului de educaţie pentru societate prin derularea unor activităţi referitoare la igienă, sănătate 

precum şi a normelor necesare integrării în viaţa socială şi reguli de securitate personală şi de grup. 

 

OBIECTIVE: 

➢ formarea unei atitudini pozitive pentru menţinerea sănătăţii proprii şi a celor din jur; 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1849 

 

➢ familiarizarea copiilor cu norme necesare integrării în viaţa socială; 

➢ formarea unui comportament sanitar activ şi responsabil; 

➢ îmbogăţirea vocabularului propriu utilizând cunoştinţele însuşite pe parcursul participării la 

activităţile de educaţie sanitară; 

➢ valorificarea cunoştinţelor despre corp şi sănătate în vederea respectării regulilor de igienă 

personală şi organizării unui regim raţional de alimentaţie. 

GRUPUL ŢINTĂ:  25 elevi ai clasei a II-a A de la Școala Gimnazială Nr.4 Lugoj 

RESURSE UMANE:  

• Elevii clasei a II-a  

• Părinţi 

• Medic pediatru 

• Pshiholog/Consilier școlar 

• Profesor Educație fizică și sport 

RESURSE MATERIALE:  

• Materiale didactice: din dotarea şcolii, procurate de către profesor înv.primar/medic: planşe, 

pliante, mulaje, diplome; atlase, broşuri, reviste de specialitate, de sănătate; creioane colorate, 

hartie xerox, acuarele, pensoane, plastilina, lipici, truse de joc. 

• Mijloace audio-video: aparat foto, laptop, videoproiector. 

• Temporale: perioada Octombrie 2019 – Februarie 2020  

• Financiare: autofinanţare - prof.înv.primar şi sponsorizare – medic pediatru; 

PLANIFICAREA ACTIVITĂŢILOR CUPRINSE ÎN PROGRAM 

Nr. 

crt. 

ACTIVITATEA Perioada de 

desfăşurare 

Participanți 

 

 

1. 

ABC - ul sănătăţii  – vizionare film didactic sanitar 

• vizionarea unui film didactic sanitar; 

• informarea părinţilor asupra necesităţii 

derulării acestui proiect; 

• stabilirea acţiunilor şi a modului de  desfăşurare 

a acestuia; 

• se vor aduce în discuție factorii care contribuie 

la menținerea sănătății: igiena, alimentația, 

sportul, odihna, microclimatul de acasă și de la 

școala 

 

Aprilie  

 

 

Elevi 

Învățătoare 

Medic  

 

 

Igiena corporală și a vestimentației  

Aprilie  

Elevi 

Învățătoare 
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2. 

• prezentarea unor aspecte privind modul de 

igienizare, a corpului, a obiectelor de 

întreținere corporală și produsele uzuale 

întrebuințate; 

• realizarea unui dialog privind igiena 

vestimentației și ce acțiuni poate întreprinde un 

școlar de clasa pregătitoare; 

• modalități de prevenire a bolilor transmisibile 

la copii; 

• igiena mâinilor – factor major în menținerea 

sănătății; 

 

 

 

Medic  

 

 

 

3. 

  Alimentele şi sănătatea   

• prezentarea copiilor a alimentelor sănătoase  

cât şi a celor mai puţin sănătoase; 

• prezentarea grupelor de alimente, piramida 

alimentelor în viața zilnică; 

• conștientizarea copiilor în a se hrăni sănătos 

mâncând fructe și legume crude adică hrană 

vie; 

• igiena alimentelor în timpul preparării hranei 

pentru întreaga familie; 

• realizarea unui dialog cu copiii pe tema 

ajutorului pe care-l pot da în bucătărie; 

 

Mai  

 

 

 

 

 

Elevi 

Învățătoare 

Medic  

 

 

 

 

4. 

Să cresc mare şi voinic – ,,Men sano in corpore sano” 

• prezentarea importanței practicării unui sport 

pentru dezvoltarea armonioasă a corpului; 

• dezvoltarea principalelor grupe de mușchi, a 

sistemului osos, a unei ținute sportive, 

oxigenarea creierului și a întregului organism – 

factori determinanți pentru practicarea 

sportului în aer liber sau în mod organizat la o 

sală de sport;  

 

Mai  

 

 

 

 

Elevi 

Învățătoare 

Medic 

Prof. de Ed. fizică și 

sport  

 

 

 

 

”Isteţ şi frumos într-un corp sănătos!” – concurs de 

cunoştinţe generale pe teme de educaţie sanitară 

• participarea la un concurs tematic de cunoştinţe 

generale cu diplome şi premii pentru toţi copiii; 

 

 

 

 

Elevi 

Părinți 

Învățătoare 

Medic  
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5. • realizarea de lucrări tematice (Corpul omenesc, 

Cabinetul medical, Alimentele din viaţa mea, 

Sportul meu preferat etc.); 

• jocuri şi întreceri sportive  pentru copii în aer 

liber; 

 

Iunie 

 

 

 

Metode de evaluare: 

• Expoziție cu lucrările realizate de elevi pe teme aferente proiectului. 

• Concurs de cultură generală pe teme de educație sanitară. 

• Se vor acorda diplome de participare tuturor elevilor. 
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Proiect extrașcolar Să fii mai bun!  

Prof. Albu Lucia  

 Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, Jud. Timiș 

 

 

Promovarea, în situaţii concrete de viaţă, a valorilor, normelor şi a obligaţiilor morale pe care 

le avem față de semeni. Implicarea copiilor și a părinților acestora în proiecte de sprijinire a copiilor 

aflați în Centre de plasament: ajutor emoțional, civic, material. 

 

Exemplu/ un demers didactic ales: Proiect extrașcolar Să fii mai bun!  

 

Cum am dezvoltat competența de comunicare în limba maternă/ limba română? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Am citit și ne-am documentat despre copiii abandonați. 

·       Activitatea de învățare nr. 2  - Am discutat cu o doamnă asistent maternal despre natura jobului de 

asistent maternal. 

·       Activitatea de învățare nr. 3 – Lecturarea cărților Matilda, de Roald Dahl și   Eu sunt Malala, de 

Malala Yousafzai. 

Cum am dezvoltat competența de comunicare în limba engleză? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Învățarea unor colinde în limba engleză. 

·       Activitatea de învățare nr. 2 – Căutarea unor exemple de bune practici care au funcționat în alte 

țări, în alte sisteme de învățământ. 

 

Cum am dezvoltat competențele matematice, competențele de bază în științe și tehnologii? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Am confecționat articole de Crăciun, am organizat un târg și le-am 

vândut. 

·       Activitatea de învățare nr. 2  - Cu banii obținuți am achiziționat rechizite, dulciuri și jocuri pentru 

copiii de la Variaș. 

 

Cum am dezvoltat competențele digitale? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Căutarea informațiilor necesare despre Centrul de la Variaș, 

localizare.  

·       Activitatea de învățare nr. 2 – Instalarea pe telefon / tabletă traseul și coordonatele Centrului de la 

Variaș.   

 

Cum am dezvoltat competențele sociale și civice? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Înainte de Crăciun am fost împreună cu copiii și familiile acestora 

la Centru de copii Variaș. I-am colindat ( împreună  cu părinții ), le-am oferit cadouri, am stat o zi 

întreagă cu ei, ne-am jucat, ne-am îmbrățișat, am ascultat poveștile lor de viață. 

 

 Cum am dezvoltat competența de a învăța să înveți? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Experiența avută a dezvoltat o motivație uimitoare, aceea de a se 

implica din ce în ce mai mult în studiu. 

  

Cum am dezvoltat  competența de inițiativă și antrepenoriat? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Confecționarea de obiecte, vânzarea lor și achiziționarea de rechizite 

și dulciuri. 
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Cum am dezvoltat  competența de sensibilizare și exprimare culturală? 

·       Activitatea de învățare nr. 1  - Au fost față în față cu copii fără familie. Faptul că au cântat lângă 

părinții lor și se uitau la copiii din Centru i-a sensibilizat enorm, au apreciat și mai mult ceea ce ei aveau 

deja. 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

DĂRUIM, ZÂMBIM, ÎNVĂȚĂM 

 

PROF. BĂLEAN CRISTIAN 

COLEGIUL NAȚIONAL„DIACONOVICI-TIETZ” REȘIȚA 
 

  

ARGUMENT  

Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă elevilor implicaţi abilităţi şi competenţe 

sociale, cum ar fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. Voluntariatul 

transformă elevul într-o persoană conştientă de aspectele lumii în care trăieşte, de nevoile semenilor săi, 

de puterea de care dispune în mod natural, necondiționat, și anume aceea de a schimba ceva în lumea 

asta mare pornind de la mica sa lume – comunitatea locală. 

Activităţile incluse în proiect urmăresc o bună relaţionare între elevii din unităţi şcolare diferite 

şi bătrânii din comunitatea în care trăim. Prin realizarea unor momente artistice cu ocazia unor sărbători 

religioase, prin confecţionarea de obiecte pe o anumită tematică, prin dăruirea unor cadouri, prin vizite 

la căminele de bătrâni şi la unităţi şcolare amplasate la periferia oraşului, elevii îşi dovedesc 

sensibilitatea şi empatia faţă de problemele vârstei lor, dar şi a altei vârste, vârsta a treia, învăţând astfel 

ce este respectul şi toleranţa. 

Dintre toate tipurile de învăţare informală şi nonformală, voluntariatul este cea mai complexă 

modalitate prin care elevii învăţa, se dezvoltă şi îşi împărtăşesc cele învăţate. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

• Scopul concursului/proiectului 

✓ Încurajarea activităţii de voluntariat prin intermediul căreia participanţii vor reuşi să-şi descopere 

abilităţile, competenţele personale, devenind cetăţeni informaţi şi devotaţi solidarităţii umane. 

 

• Obiectivele concursului/proiectului 

✓ Încurajarea elevilor pentru a se dedica activităţilor desfăşurate cu persoane aflate în dificultate. 

✓ Realizarea incluziunii şi implicării persoanelor aflate în dificultate, prin angajarea tuturor celor 

interesaţi într-un program educaţional de activităţi ce promovează intens integrarea socială; 

✓ dentificarea şi utilizarea unor canale de comunicare comune între copii şi bătrânii din comunitate 

 

• Număr de elevi/cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice implicate în proiect  

✓ Număr de elevi: 60 

✓ Număr cadre didactice implicate: 17 

 

• Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

✓ Grup ţintă: 60 elevi, 18 cadre didactice, bătrânii aflaţi la CPV Reşiţa, părinţi, comunitatea locală; 

✓ Beneficiari direcţi: 17 preşcolari, 33 elevi, bătrânii aflaţi la CPV Reşiţa 

✓ Beneficiari indirecţi: cadre didactice, părinţi, comunitate locală 

 

• Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

  

a) Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

c. Data/perioada de desfăşurare: noiembrie 2019 

d. Locul desfăşurării: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reşiţa 
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e. Participanti: elevi, cadre didactice care coordonează şi organizează proiectul, directorii instituţiilor 

partenere, reprezentanţi ai comunităţii locale 

f. Parteneri: cadre didactice din echipa de proiect 

g. Descrierea pe scurt a activităţii, în cel mult 5-10 rânduri: proiectul este lansat într-un cadru festiv la 

care sunt prezenţi elevii, cadre didactice şi părinţi, directorul unităţi de învăţământ, alţi invitaţi. Se vor 

realiza afişe şi pliante care să promoveze proiectul.  

h. Responsabili:  

i. Beneficiarii: elevii şi cadrele didactice îndrumătoare. 

j. Modalităţile de evaluare vor fi impactul creat de lansarea proiectului asupra comunităţii şcolare şi 

locale concretizat prin solicitările şi interesul manifestat de un număr tot mai mare de elevi şi cadre 

didactice. 

 

a. Activitatea nr. 2 

b.Titlul activităţii: “De la inimă la inimă” – campanie umanitară 

c. Data/perioada de desfăşurare: 15 – 20.12.2019 

d. Locul desfăşurării: Şcoala Primară de „Beton” Reșița 

e. Participanţi: elevi, cadre didactice, părinţi 

f. Parteneri: cadre didactice  

g. Descrierea pe scurt a activităţii, în cel mult 5-10 rânduri: activitatea constă în oferirea unor cadouri 

(jucării, produse de igienă, haine, rechizite) 

h.Responsabili:  

i.Beneficiari: cadre didactice. 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: discuții de grup, portofoliul activităţii – poze, filmări 

 

a. Activitatea nr. 3 

b. Titlul activităţii: ”De 8 Martie, împreună” – vizită la C.P.V. Reşiţa 

c. Data/perioada de desfăşurare: 8 martie 

d. Locul desfăşurării: Centrul de Persoane Vârstice Reșița 

e. Participanţi: elevi, cadre didactice 

f. Parteneri: elevi şi cadre didactice coordonatoare 

g. Descrierea pe scurt a activităţii, în cel mult 5-10 rânduri: elevii implicaţi în proiect vor dărui felicitări 

şi vor susţine un program artistic dedicat femeilor cu ocazia Zilei Internaţionale a Femeii. 

h. Responsabili:  

i. Beneficiari: bătrânii de la C.P.V. Reşiţa. 

j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: discuții de grup, portofoliul activităţii – poze, filmări 

 

a. Activitatea nr. 4 

b. Titlul activităţii: Realizarea materialelor justificative şi diseminarea rezultatelor proiectului 

c. Data/perioada de desfăşurare: mai 2020 

d. Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reșița 

e. Participanti: coordonatori proiect, cadrele didactice participante; 

f. Parteneri: cadre didactice din echipa de organizare 

g. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: Se va crea, folosind mijloace informatizate, un 

album-catalog electronic al întregului proiect ce va cuprinde imagini obţinute în urma activităţilor 

desfăşurate. Se va realiza diseminarea întregului proiect, analiza SWOT şi mapa proiectului finalizat.  

h. Responsabil:  

i.Beneficiari: elevii si cadrele didactice participante, instituţiile partenere, comunitatea locală. 
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j. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: dezbatere 

 

• Unităţi de învăţământ partenere și rolul lor în derularea activităților  

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 7 Reşiţa 

✓ Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Christiana” Bocşa 

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

✓ Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa 

✓ Liceul Bilingv Româno-Croat Caraşova 

 

Unităţile şcolare partenere participă la desfăşurarea activităţilor şi mediatizarea proiectului în 

comunitate. 

 

• Instituţii partenere (altele decât unitățile de învățământ partenere/participante) și rolul lor în 

derularea activităților 

✓ Asociaţia Umanitară „Iniţiativa DA” Reşiţa – donează produse şi mediatiueauă proiectul. 

✓ Centrul de Persoane Vârstice Reșița – asigură locaţia pentru desfăşurarea activităţii nr. 3. 

 

• Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale concursului/proiectului 

Indicatorii urmăriţi în evaluarea proiectului cu scopul de a monitoriza și evalua proiectul sunt: 

✓ numărul de participanţi; 

✓ respectarea calendarului activităţilor; 

✓ utilizarea eficientă a surselor bugetare; 

✓ comunicarea între participanţii la proiect şi coordonatori; 

✓ impactul proiectului asupra relaţiei între şcoală şi comunitate; 

✓ impactul proiectului asupra activităţii extraşcolare; 

✓ raportul dintre rezultatele obţinute şi cele intenţionate; 

✓ expunerea unor filmuleţe şi a unor fotografii din activităţile realizate, în şcoală şi pe facebook în 

grupul C.S.E.I. Aurora. 

 

• Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi (finanţare, atragere de parteneri, 

etc) 

Proiectul va fi continuat prin desfășurarea unor activități școlare și extrașcolare tematice. Elevii 

manifestă deschidere spre acest tip de activități, lucru confirmat de rezultatele obținute în urma 

participării la diverse proiecte desfășurate în școală, dar și în afara ei. 

Resursele materiale necesare desfășurării proiectului și în anul următor sunt asigurate de școlile 

implicate prin baza materială existentă. 

Resursele financiare sunt asigurate din sponsorizări, donații și finanțare proprie. 

 

• Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de implementare a 

proiectului şi după încheierea acestuia. 

Proiectul va fi mediatizat cu ajutorul cadrelor didactice care fac parte din echipa de proiect care 

vor mediatiza concursul în școlile unde își desfășoară activitatea. 

Diseminare: realizarea unei expoziţii la Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reșița 

cu poze din timpul activităţilor; postarea unor poze din timpul activităţilor pe sitte-ul şcolii; publicarea 

unor articole în revista școlară „Clopoțel Aurora”. 
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PROIECT EDUCATIV 

ÎMPREUNĂ PENTRU EDUCAŢIE 

 

PROF. DRĂGHIȚĂ RODICA 

CENTRUL ȘCOLAR DE EDUCAȚIEINCLUZIVĂ „AURORA” REȘIȚA 

 

             

ARGUMENT 

Absenteismul şcolar poate fi definit ca o problemă socială explicată din ce în ce mai des drept 

o caracteristică socio-culturală a mediului din care provine elevul. Este prezent mai frecvent în mediul 

urban, în cadrul famiilor sărace. Absenteismul mai poate fi înţeles şi ca un tip de conduită evazionistă 

stabilă, permanentă ce reflectă o atitudine lipsitpă de respect, interes, motivaţie şi încredere în educaţia 

şcolară. 

Absenteismul este folosit de elevi ca o formă de agresiune pasivă împotriva şcolii, fără a le mai 

fi frică de posibilele pedepse ce ar surveni din partea părinţilor. Absenteismul este primul factor asociat 

în mod direct cu abandonul şcolar. 

Elevul încearcă să evite insuccesul preferând să îşi petreacă timpul într-un mediu în care, crede 

el, se poate remarca. Din păcate, de cele mai multe ori acest mediu îl reprezintă strada. Prevenirea acestor 

acte de inadaptare constituie premisele pentru o dezvoltare armonioasă a întregii personalităţi. 

Absenteismul alimentează insuccesul şcolar şi este un prim pas spre abandonul şcolar şi 

părăsirea timpurie a sistemului de învăţământ. Absenteismul trebuie monitorizat, prevenit şi redus. 

Aceluiaşi scop îi este subordonat şi proiectul  “Împreună la şcoală”. 

Obiectivele pe care  le-am propus au menirea de a fi operationalizate, astfel încât să se observe 

îmbunătăţiri calitative şi cantitative în planul comportamental al elevilor care absentează, dar şi în 

susţinerea şi dezvoltarea unui cadru familial armonios şi a unor relaţii de colaborare familie-şcoală. 

Calendarul proiectului defineşte progresia detaliată a activităţilor descrise, încercând, nu să 

încarce programul elevilor, ci să îi orienteze spre arii care să le ofere încredere în aptitudinea lor pentru 

şcolaritate şi să le dezvolte sfera socială. 

Şcoala - familia - comunitatea, este triada care poate reduce fenomenul abandonului şcolar în 

rândul elevilor. 

 

ECHIPA DE PROIECT 

Coordonator: Drăghiță Rodica 

                        Parteneri educativi: prof. P. M., B. C., D. N. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

✓ Conştientizarea elevilor cu privire la importanţa, complexitatea şi funcţiile şcolii şi la implicaţiile 

absenteismului şi ale abandonului şcolar. 

 

OBIECTIVE 

✓ Reducerea absenteismului și prevenirea abandonului școlar; 

✓ Dezvoltarea stimei de sine a elevilor; construirea unei imagini de sine pozitivă prin autocunoaștere 

și dezvoltare personală; 

✓ Creșterea motivației școlare prin clarificarea scopurilor de lungă durată; 

✓ Creșterea încrederii și a relaționării dintre copii, părinți și școală; 

✓ Atragerea elevilor aflaţi în risc de abandon şcolar în activităţi care să-i stimuleze să frecventeze 

şcoala; 
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✓ Optimizarea relaţiei şcoală-familie prin implicarea părinţilor în activităţile şcolii, participarea 

acestora la şedinţe şi lectorate. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

✓ elevii ciclului gimnazial de la C.S.E.I. „Aurora” Reşiţa; 

✓ părinți. 

 

MODALITĂȚI DE REALIZARE: 

✓ desfăşurarea unor activităţi tematice propuse în cadrul acestui proiect; 

✓ concursuri școlare; 

✓ dezbateri; 

✓ popularizarea elevilor cu frecvenţă regulată la cursuri în revista instituţiei “Clopoțel Aurora”; 

✓ premierea primelor trei clase cu numărul cel mai mic de absențe nemotivate. 

 

         RESURSE: 

1.  Resurse umane: 

✓ elevi; 

✓ părinţi; 

✓ cadre didactice. 

2.  Resurse temporale: 

✓ an şcolar 2020 – 2021 

3.  Resurse financiare: 

✓ contribuţii ale personalului didactic implicat în proiect; 

✓ sponsorizări. 

4.  Resurse de spaţiu: 

✓ săli de clasă; 

✓ bibliotecă. 

5.  Resurse materiale: 

✓ baza didactică a celor două unităţi şcolare.  

 

        EVALUARE: 

✓ portofoliul proiectului; 

✓ diplome. 

 

REZULTATE AȘTEPTATE 

✓ Creşterea frecvenţei la orele de curs; 

✓ Dezvoltarea unor noi domenii de interes care să valorifice potenţialul fiecărui elev; 

✓ Dezvoltarea încrederii în sine şi în cadrul educaţional. 

 

          PROMOVAREA  PROIECTULUI: 

✓ mijloace mass-media; 

✓ revista școlii „Clopoțel Aurora”; 

✓ afișe realizate de elevii implicați. 
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PLANIFICAREA ACTIVITĂȚILOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 

crt. 

 

Tema activității 

 

Termen 

 

Locul desfășurării 

 

Responsabili 

 

1.  Constituirea şi pregătirea unităţii 

de management a proiectului 

Noiembrie 

2019 

C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

2.  “Povești pe ritmuri de chitară” 

- program artistic 

Decembrie 

2019 

C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

3.  “Cu părinţii la şcoală” 

- dezbatere; 

- joc de rol. 

 

Ianuarie 2020 

 

C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

4.   “Karaoke”  

- concurs de interpretare 

Februarie 

2020 

C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

5.   “Handbal - elevi versus 

profesori”  

- activități sportive  

Martie 2019 C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

6.  “Ne jucăm împreună” 

- jocuri educative 

Mai 2019 C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 

7.  Concluzii  Iunie 2019 C.Ș.E.I. “Aurora” 

Reșița 

Cadrele didactice 

implicate în proiect 
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PRIECT EDUCAȚIONAL 

MATEMAGIA 

 

PROF. PUȘCAȘU MIHAELA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 2 REȘIȚA 

   

            CONTEXT  

Activitatea matematică implică efectul gândirii, în primul rând al celei creative. Studiul 

matematicii are o importanţă deosebită datorată faptului că ea contribuie, într-o foarte mare măsură, la 

dezvoltarea însuşirilor psihice ale elevilor şi în acelaşi timp îi înarmează cu o serie de cunoştinţe şi 

deprinderi folositoare în viaţă. 

În însuşirea temeinică a cunoştinţelor de matematică, un rol important îl ocupă rezolvarea de 

probleme care sunt, în general, probleme de calcul, probleme de demonstraţie şi probleme de construcţie. 

Pentru a-i atrage pe elevi către matematică, organizarea de concursuri este un pas fericit, mai ales dacă 

la aceste concursuri se participă fără încrâncenare, ci cu entuziasm şi pentru obţinerea unor satisfacţii 

personale. 

Toate acestea îi vor ajuta ulterior în viaţă pentru realizarea lor din punct de vedere profesional 

şi formarea caracterului lor.  

Prezentul proiectul își propune creșterea randamentului școlar și încurajarea elevilor în studiul 

matematicii prin crearea unor contacte între elevii școlilor implicate, având ca obiectiv cultivarea 

perseverenței, încrederii în sine, dezvoltarea voinței și a motivației învățării. 

 

REZUMATUL PROIECTULUI  

• Scopul concursului / proiectului 

✓ Scopul acestui proiect este acela de a acorda mai mult timp elevilor care au înclinații spre 

matematică, de a utiliza cele mai potrivite metode de instruire, de a le oferi feed-back-uri concludente 

și de a le acorda atenție și înțelegere. 

Prin derularea acestui proiect, ne-am propus formarea unei imagini de sine corespunzătoare, 

astfel încât nivelul de aspirație al elevului să fie în concordanță cu posibilitățile sale reale, dezvoltarea 

capacității de explorare/investigare și rezolvare de probleme, dar și dezvoltarea intersului și a motivației 

pentru studiul matematicii. 

 

• Obiectivele concursului / proiectului 

✓ Aplicarea cunoștințelor matematice în contexte variate; 

✓ Dezvoltarea capacității de a utiliza raționamente; 

✓ Cultivarea unei gândiri logice și creative; 

✓ Dezvoltarea interesului și a motivației pentru studiul matematicii. 

✓ Cultivarea spiritului de colaborare şi întrecere. 

 

• Număr de elevi / cadre didactice implicate. Numele cadrelor didactice implicate în proiect  

✓ Număr de elevi: 100 

✓ Număr cadre didactice implicate: 20 

 

• Grupul ţintă căruia i se adresează proiectul. Beneficiarii direcţi şi indirecţi 

✓ Grup ţintă: 100 elevi, 20 cadre didactice 

✓ Beneficiari direcţi: 100 elevi din învățământul de masă, învățământul special și special integrat 

✓ Beneficiari indirecţi: 20 cadre didactice, părinţi, comunitate locală 
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• Descrierea activităţilor propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

✓ Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Lansarea proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: februarie 2021 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa 

d. Participanti: elevi, cadre didactice care coordonează şi organizează proiectul, directorii instituţiilor 

partenere, reprezentanţi ai comunităţii locale. 

e. Parteneri: cadre didactice din echipa de proiect 

f. Descrierea pe scurt a activităţii, în cel mult 5-10 rânduri: proiectul este lansat într-un cadru festiv la 

care sunt prezenţi elevi, cadre didactice şi părinţi, directorul unităţi de învăţământ, alţi invitaţi. Se vor 

realiza afişe, pliante şi se vor publica articole care să promoveze proiectul.  

g. Responsabili:  

h. Beneficiarii: elevii şi cadrele didactice îndrumătoare. 

i. Modalităţile de evaluare vor fi impactul creat de lansarea proiectului asupra comunităţii şcolare şi 

locale concretizat prin solicitările şi interesul manifestat de un număr tot mai mare de elevi şi cadre 

didactice. 

       

✓ Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: Matemagia 

b. Data/perioada de desfăşurare: 12 - 16.04.2021 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr. 2 Reşiţa și în școlile partenere 

d. Participanti: elevi, cadre didactice care coordonează şi organizează proiectul, cadre didactice ale 

instituţiilor partenere. 

e. Parteneri: cadre didactice din echipa de proiect 

f. Descrierea pe scurt a activităţii, în cel mult 5-10 rânduri:  

          La concurs participă elevi din ciclul gimnazial, înscriși de un cadru didactic. Coordonatorul 

proiectului elaborează subiectele tinând cont de categoria de vârstă şi tipul de deficienţă (pentru elevii 

din învățământul special și special integrat). Durata concursului este de 50 de minute pentru elevii din 

învăţământul de masă și 35 minute pentru elevii din învăţământul special și special integrat. 

g. Responsabili: cadrul didactic coordonator din fiecare unitate şcolară participantă 

h. Beneficiarii: elevi, cadre didactice. 

i. Modalităţile de evaluare: evaluarea lucrărilor elevilor participanţi. Elevii vor fi recompensaţi cu 

diplome (premiile I, II, III, menţiune, diplomă de participare).  

  

✓ Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: Realizarea materialelor justificative şi diseminarea rezultatelor proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare: aprilie-iunie 2021 

c. Locul desfăşurării: Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița 

d. Participanti: iniţiator proiect, cadrele didactice coordonatoare; 

e. Parteneri: cadre didactice din echipa de organizare 

f Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: se vor crea tipurile de diplome pentru elevi 

participanţi şi pentru cadrele didactice îndrumătoare. Se va crea, folosind mijloace informatizate, un 

album-catalog electronic al întregului proiect ce va cuprinde imagini obţinute în urma activităţilor 

desfăşurate. Se va realiza diseminarea întregului proiect, analiza SWOT şi mapa proiectului finalizat 

g. Responsabil:  

h. Beneficiari: elevii si cadrele didactice participante, instituţiile partenere, comunitatea locală. 

i. Modalităţi de monitorizare şi evaluare: dezbatere 
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• Unităţi de învăţământ partenere și rolul lor în derularea activităților  

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 8 Reşiţa 

✓ Şcoala Gimnazială Nr. 9 Reşiţa 

✓ Colegiul Naţional „Diaconovici-Tietz” Reşiţa 

✓ Colegiul Naţional „Traian Lalescu” Reşiţa 

✓ Liceul de Arte ”Sabin Păuța” Reșița 

✓ Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă „Aurora” Reșița 

  Unităţile şcolare partenere participă la desfăşurarea activităţilor şi mediatizarea proiectului în 

comunitate. 

 

• Instituţii partenere (altele decât unitățile de învățământ partenere/participante) și rolul lor în 

derularea activităților 

✓ Inspectoratul Școlar Județean Caraș-Severin – mediatizează concursul 

✓ Asociaţia Umanitară „Iniţiativa DA” Reşiţa – sponsorizează şi mediatizează proiectul. 

 

• Modalităţi de monitorizare şi evaluare ale concursului / proiectului 

      Indicatorii urmăriţi în evaluarea proiectului cu scopul de a monitoriza și evalua proiectul sunt: 

✓ În perioada pregătitoare se monitorizează situaţia în diferite momente, urmărind 

graficul şi îndeplinirea sarcinilor; 

✓ Rezultatele vor fi transmise inspectoratului şcolar şi şcolilor participante; 

✓ Impactul pozitiv asupra participanţilor, măsurabil în numărul elevilor care se vor înscrie 

efectiv la concurs; 

✓ Utilizarea eficientă a surselor bugetare; 

✓ Comunicarea între participanţii la proiect şi coordonatori; 

✓ Impactul proiectului asupra relaţiei între şcoală şi comunitate; 

✓ Impactul proiectului asupra activităţii extraşcolare; 

✓ Raportul dintre rezultatele obţinute şi cele intenţionate; 

✓ Expunerea unor momente şi a unor fotografii din activităţile realizate, în şcoală, pe site-

ul şcolii. 

 

• Asigurarea continuităţii proiectului prin diverse modalităţi (finanţare, atragere de parteneri, etc) 

Ne dorim ca acest proiect educaţional să prindă rădăcini reprezentând o intervenţie benefică în 

viaţa elevilor cu posibilitatea de continuare ulterioară a proiectului prin atragerea de noi parteneri şi prin 

crearea unor noi secţiuni. 

 Activităţile cuprinse în proiect îşi vor dovedi eficacitatea într-o perioadă mai lungă de timp, 

motiv pentru care este necesară continuarea lor şi după încheierea duratei de implementare a proiectului.  

 Avem în vedere accesarea altor surse de finanţare. Asociaţii umanitare, diverse societăţi 

comerciale sau alte instituţii partenere vor asigura fondurile necesare derulării activităţilor principale 

prin încheierea unor parteneriate.  

  Continuarea acestor activităţi de către un număr tot mai mare de elevi şi cadre didactice, atât 

din şcoala noastră cât şi din unităţile şcolare partenere care se implica an de an în organizarea şi 

desfăşurarea de activităţi educative extraşcolare, arată că îşi poate asigura continuitatea. 

Resursele financiare sunt asigurate din sponsorizări, donații și finanțare proprie. 

 

• Activităţile de promovare, mediatizare şi de diseminare din perioada de implementare a proiectului 

şi după încheierea acestuia  
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Proiectul va fi mediatizat cu ajutorul cadrelor didactice care fac parte din echipa de proiect care 

vor mediatiza concursul în școlile unde își desfășoară activitatea. 

Diseminare: postarea pe site-urile instituţiilor partenere a unor instantanee din timpul 

competiţiei, dezbateri. 

 

• Regulamentul de concurs / desfășurare: 

  Acest concurs se adresează cadrelor didactice și elevilor (ciclul gimnazial) din învăţământul de 

masă, învățământul special şi special integrat. Pregătirea elevilor pentru concurs vizează competențele 

generale/specifice și conținuturile asociate acestora din programele şcolare din anii anteriori anului de 

studiu în care se află, precum şi conţinuturile pentru anul şcolar în curs învățate până la data 

desfășurării concursului, aprofundate şi extinse în limitele particularităţilor de vârstă ale elevilor. 

Concursul se va defășura indirect pe niveluri de vârstă, în intervalul claselor a V-a şi a VIII-a  în 

perioada 12 – 16.04.2020. 

 

o Pentru elevii din învățământul de masă, timpul de lucru va fi de 50 minute; 

o Pentru elevii din învăţământul special și special integrat, timpul de lucru este de 35 minute; 

o Profesorul coordonator va elabora subiectele și le va transmite școlilor participante; 

o  Cadrele didactice organizatoare din fiecare școală vor evalua lucrările elevilor, vor centraliza 

rezultatele și le vor trimite coordonatorului proiectului la adresa de e-mail: puscasu_ahim@yahoo.com 

în cel mult trei zile de la data desfășurării concursului, însoțite de un proces-verbal; 

o Școala organizatoare (Școala Gimnazială Nr. 2 Reșița) va acorda diplome pentru locul I, locul 

al II-lea, locul al III-lea și mențiuni primilor clasați, în ordinea punctajelor, pe fiecare nivel de studiu, 

iar restul elevilor vor primi diplome de participare; 

o Profesorii care au îndrumat elevii vor primi diplome şi adeverințe; 

o Nu se vor acorda premii în obiecte sau bani.  
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  JUDEȚEAN 

DE LA SUFLET LA SUFLET 

 

OBEADA SANDA TEODORA 

UNGUREAN LOREDANA LUMINITA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 

STRUCTURA GRĂDINIȚA PP NR.3TIMIȘOARA,TIMIȘ 

      

             

A.INFORMAȚII DESPRE APLICANT                

Numele instituţiei de învățământ aplicante:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 27 TIMIȘOARA – STRUCTURA GRĂDINIȚA PP NR.3 

TIMIȘOARA  Str. Aleea Gorniștilor, nr.3                                           

Coordonatori:        

Prof.  SANDA OBEADĂ        

Prof.  LOREDANA UNGUREAN 

B. INFORMAȚII DESPRE PROIECT 

Titlul proiectului: „De la suflet la suflet ”           

Tipul de educație în care se încadrează:  Educație interculturală 

Tipul de proiect:  proiect județean 

C. REZUMATUL PROIECTULUI   

Număr de elevi  implicați:  300 școlari și preșcolari români, sârbi, maghiari, bulgari 

Echipa de implementare: 

Prof. Sanda Obeadă – grupa mare ”A” 

Prof. Adriana Ctina – grupa mare”A” 

Prof. Loredana Ungurean – grupa mijlocie”B” 

Prof. Alessandra Andronache- grupa mijlocie  ”B” 

Prof. Vera Jupunschi – clasa I 

Înv. Natalia Cîrja – clasa a III-a - secția bulgară 

Ed. Timeea Bruder – grupa mixtă – secția maghiară 

Activități propuse:   

• acțiune caritabilă de colectare de jucării/îmbrăcăminte etc. și donarea acestora către 

            copiii nevoiași aparținând diferitelor etnii/confesiuni religioase 

• prezentare program de dansuri și cântece sârbești 

• vizită cu prezentare de costume populare aparținând etniilor maghiară, bulgară și sârbă 

• realizarea unei expoziții cu desene/fotografii 

• descrierea obiceiuri Pascale ale maghiarilor             

D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

  Proiectul își propune realizarea de activități sugestive prin care să insuflăm o atitudine de respect faţă 

de propria cultură şi de celelalte etnii şi combaterea discriminării şi a intoleranţei;copiii vor avea ocazia 

să socializeze, să își facă noi prieteni și totodată vor învăța să dăruiască celor nevoiași, indiferent de 

etnia/religia acestora. 

ARGUMENT  

    Motto „Cultura unui popor înlătură multe deosebiri şi-i apropie pe oameni unii de alţii”  

                                                                                                                    (Ioan Slavici)  
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     Interculturalismul este interacţiunea dintre culturi, schimbul şi comunicarea în care o persoană 

acceptă reciprocitatea culturii celuilalt. 

Competenţa interculturală presupune atât din partea cadrului didactic, cât şi a copiilor, părinţilor un 

ansamblu de elemente interiorizate şi încadrate funcţional personalităţii, care să permită şi să susţină 

reacţii fireşti, adecvate în diferite contexte educaţionale, percepţii ale diversităţii culturale şi etnice fără 

etichetări categoriale nefondate, de tipul prejudecăţilor şi stereotipurilor sau tensionărilor. 

Cadrele didactice bine intenţionate, convinse pe drept că toţi copiii sunt egali, iar majoritarii nu sunt mai 

presus de ceilalţi, ignoră diferenţele dintre copii, stabilind perspectiva majoritară ca normă aplicabilă 

tuturor şi fără negociere. 

Vom considera interculturalitatea o parte componentă a realităţii zilnice din grădiniţă şi școală 

nu o temă sau o activitate adăugată. De asemenea acordăm atenţie materialelor expuse, organizării 

spaţiului care să permită învăţarea prin colaborare, comunicarea, şi nicidecum marginalizarea unor copii. 

Am căutat să deschidem spaţiul grădiniţei către comunitate şi specificul ei organizând întâlniri, excursii, 

serbări cu specific intercultural, precum și acțiunii prin care să venim în sprijinul copiilor nevoiași, 

indiferent de etnie ori apartenența religioasă. 

SCOPUL PROIECTULUI:  formarea atitudinii de respect faţă de propria cultură şi a celorlalte 

                                                etnii şi combaterea discriminării şi a intoleranţei; 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

➢ promovarea unei atitudini tolerante, deschise, de acceptare şi înţelegere firească între români şi 

alte etnii; 

➢ transmiterea de cunoştinţe despre propria cultură şi despre alte culturi aparţinând altor etnii; 

➢ formarea unor deprinderi legate de viaţa într-o societate multiculturală; 

➢ acordarea de ajutor comunitar către copiii nevoiași, indiferent de religie/naționalitate 

➢ promovarea unor relaţii de prietenie şi de bună înţelegere între români şi celelalte naţionalităţi 

PARTENERI :  

 ȘCOALA GIMAZIALĂ CU CLASELE I-VIII Comuna: Beba –Veche, Nr.292,Timiș 

            GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL CHERESTUR – secția maghiară, grupă mixtă 

 LICEUL TEORETIC "SF KIRIL SI METODII", Dudeștii Vechi, Timiș - secția bulgară, cl.aIII-

a 

 LICEUL TEORETIC DOSITEI OBRADOVICI TIMIȘOARA B-dul General Ion Dragalina, 

Nr.6,  c           

 FEDERAȚIA CARITAS A DIACEZEI TIMIȘOARA, Str. Corbului Nr.2 

GRUP ȚINTĂ :  

- copiii preșcolari și școlari aparținând diferitelor etnii și confesiuni religioase 

BENEFICIARI :  

✓ direcţi : preșcolarii din grădiniță și școală 

✓ indirecţi :cadrele didactice, părinții și comunitatea 

DURATA PROIECTULUI: anul școlar 2020-2021 

CALENDARUL ACTIVITĂȚILOR : 

Perioada  Tema 

activităţii 

Modalităţi de 

realizare 

Locul de desfăşurare Responsabili  

Noiembrie 

2020 

”Să facem 

cunoștință!” 

Redactare de scrisori 

în limbile română, 

maghiară, bulgară și 

sârbă, scrisori ce 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  NR. 

27 TIMIŞOARA  - Structura 

Grădinița P.P. nr.3    

Cadrele didactice 

implicate 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1866 

 

cuprind o prezentare 

succintă a 

grupei/clasei 

implicate în proiect 

 ȘCOALA GIMAZIALĂ CU 

CLASELE I-VIII Comuna: Beba 

–Veche, Nr.292,Timiș 

-  LICEUL TEORETIC 

DOSITEI OBRADOVICI 

TIMIȘOARA       

Decembrie 

2020 

”De la suflet 

la suflet” 

Acțiune caritabilă de 

colectare de 

jucării/îmbrăcăminte 

etc. și donarea 

acestora unor copii 

nevoiași, prin 

intermediul Fundației 

Caritas 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

27 TIMIŞOARA  - Structura 

Grădinița P.P. nr.3    

FEDERAȚIA CARITAS A 

DIACEZEI TIMIȘOARA 

 

Coordonatorii 

proiectului 

Federația Caritas 

Părinții 

Reprezentanții 

comunității locale 

Februarie 

2021 

”Cântec, joc 

și voie bună” 

Prezentare de cântece 

și dansuri sârbești 

ȘCOALA -  LICEUL 

TEORETIC DOSITEI 

OBRADOVICI TIMIȘOARA 

Cadrele didactice 

implicate 

Martie 

2021 

”Așa-i portul 

pe la noi!” 

Vizită cu prezentare 

de costume populare 

aparținând etniilor 

maghiară, bulgară și 

sârbă 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

27 TIMIŞOARA  - Structura 

Grădinița P.P. nr.3    

Cadrele didactice 

implicate 

Părinții copiilor 

Aprilie 

2021 

”Paștele la 

noi” 

Fotografii/Cd-uri 

despre obiceiurile 

Pascale ale 

maghiarilor 

ȘCOALA GIMAZIALĂ CU 

CLASELE I-VIII Comuna: Beba 

–Veche, Nr.292,Timiș 

Cadrele didactice 

implicate 

Părinții copiilor 

Mai 

2021 

”Steaguri 

înfrățite” 

 

Pictură – steaguri 

representative 

etniilor sârbe, 

maghiare, bulgare 

 

LICEUL TEORETIC "SF 

KIRIL SI  METODII"- secția 

bulgară 

 

 

Cadrele didactice 

implicate 

 

Iunie 

2021 

”Copii 

suntem cu 

toții” 

Expoziție cu desene 

și fotografii realizate 

pe parcursul derulării 

proiectului 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 

27 TIMIŞOARA  - Structura 

Grădinița P.P. nr.3    

Cadrele didactice 

implicate 

Părinții copiilor 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE A PROIECTULUI: 

- Urmărirea periodică a activităților derulate 

- Respectarea etapelor proiectului 

- Comunicarea între participanții la proiect 

- Realizarea  unei expoziții de fotografii realizate în timpul derulării activităților  

DISEMINAREA PROIECTULUI:  

 Raportul de activitate care cuprinde aspect positive din derularea proiectului se va prezenta în 

cadrul unui lectorat cu părinții, în cadrul comisiilor metodice., pe site-ul W.W.W.didactic.ro. 

REZULTATE AŞTEPTATE  

 În urma organizării acestui proiect amplu dorim ca preșcolarii și școlarii participanți, părinții 

acestora și cadrele didactice să cunoască valorile culturii naționale și a altor naționalități, realizându-se 
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astfel educația interculturală, cooperarea între copiii grupelor/claselor/instituțiilor implicate, precum și 

cooperarea între educatoare și învățătoare, între unitățile școlare, reprezentanți ai comunității locale. 

EVALUAREA:   

✓ Portofolii cu fotografii/Cd-uri/scrisori/desene 

✓ Analiza modului de implicare a partenerilor în acest proiect 

✓ Expoziție cu desene și fotografii 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI:  

Copiii își vor forma o  atitudine de respect faţă de propria cultură şi față de  celelalte   etnii şi 

vor fi educați în vederea combaterii discriminării şi a intoleranţei; darurile oferite celor nevoiași le vor 

fi un motiv în plus pentru continuarea acestui proiect și pe viitor. 
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PROIECT DE PRTENERIAT EDUCAȚIONAL ,,PRIETENII NATURII” 

 

Prof.înv.preșcolar Kwasnitzky Mihaela Emanuela 

 Grădinița P.P. Șofronea 

 

 

ARGUMENT 

 Degradarea continuă a mediului înconjurător, care se produce sub ochii noştri, se datorează 

intervenţiei omului în natură. De aceea, trebuie conştientizată necesitatea protecţiei acesteia, a ocrotirii 

vieţii în cele mai variate forme ale sale. Natura nu poate să ia atitudine asupra celor care o distrug, dar 

îi sensibilizează şi îi impresionează prin frumuseţe şi diversitate. 

           Preşcolarii şi şcolarii manifestă o deosebită curiozitate faţă de tot ce-i înconjoară şi, mai ales, faţă 

de natură, care le  apare într-o varietate de forme şi culori. Ei pot să înţeleagă anumite procese din lumea 

vie, natura fiind o sursă inepuizabilă de informaţii şi materiale. 

 În grădiniţă facem primii paşi în încurajarea copiilor ca în timp să devină factori activi ai 

protecţiei mediului, acţionând, modificând stilul de viaţă propriu şi pe cel al persoanelor din jurul lor. 

Comportamentele şi convingerile formate copiilor la o vârstă cât mai fragedă sunt cele care se păstrează 

cel mai bine toată viaţa, de aceea în educaţia realizată în grădiniţă  şi apoi în şcoală, trebuie să pornim 

de la interesul firesc al copiilor pentru plante şi animale, pentru ceea ce reprezintă în general natura 

pentru ei. 

Educaţia ecologică în grădiniţă se realizează mai ales la nivel afectiv, îndeosebi prin accentuarea 

aspectelor ce ţin de legăturile emoţionale, deoarece natura, prin frumuseţea ei, sensibilizează sufletul 

copiilor, înlătură oboseala, creează bună dispoziţie, ne ajută să ne cunoaştem mai bine. 

             Proiectul ,,Prietenii naturii” urmăreşte implicarea elevilor, preşcolarilor, învăţătoarelor, 

educatoarelor și a părinţilor în acţiuni ecologice, dezvoltarea conştiinţei şi conduitei ecologice la elevi 

şi preşcolari. 

       GRUPUL ŢINTĂ: 

• Preşcolari; 

• Elevii clasei pregătitoare ; 

• Părinţii şi bunicii copiilor; 

• Cadre didactice: educatoare, învăţătoare; 

            DURATA: 

      An școlar 2020-2021 

 

            RESURSE UMANE: 

 

• Cadre didactice 

• Copii de vârstă preşcolară şi şcolară 

• Părinţi ai copiilor 

 

         SCOPUL: 

• Educarea unei atitudini pozitive faţă de mediu prin exersarea unor deprinderi de îngrijire şi 

protejare a acestuia; 

• Stimularea şi dezvoltarea capacităţii de investigare şi cunoaştere a mediului înconjurător. 
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OBIECTIVE: 

• favorizarea însuşirii unor cunoştinţe din domeniul ecologiei prin activităţi cu caracter experimental 

şi demonstrativ- antrenarea copiilor în îndeplinirea acestora; 

• creşterea capacităţii de a ocroti, respecta şi proteja natura; 

• cultivarea dragostei pentru Terra, a tuturor elementelor care intră în componenţa acesteia: ape, 

plante, animale, etc; 

• conştientizarea necesităţii de a economisi apă, energie electrică, termică, etc. (toate resursele 

naturale); 

• educarea copiilor în sensul păstrării sănătăţii mediului în care trăiesc; 

• antrenarea lor în activităţi prin care să contribuie la îngrijirea unor arbori, a unor spaţii verzi, etc; 

• formarea unui comportament etic, civic şi a unor deprinderi de conservare a naturii; 

• dobândirea unor cunoştinţe despre relaţia om- mediu; 

• îmbogăţirea vocabularului activ cu cuvinte din domeniul ecologiei; 

• cultivarea unor atitudini de cercetare, explorare şi investigare a mediului; 

• cunoaşterea unor plante şi animale ocrotite de lege; 

• exploararea unor modalităţi de depoluare a mediului, de recoltare a plantelor medicinale, a unor 

fructe benefice sănătăţii; 

• contribuţia copiilor la reciclarea materialelor refolosibile; 

• însuşirea unor norme de comportare specifică asigurării echilibrului dintre sănătatea individului, a 

societăţii şi a mediului; 

• formarea unei atitudini dezaprobatoare faţă de cei care încalcă normele specifice de păstrare a 

igienei mediului; 

• cunoaşterea  posibilităţilor de ocrotire şi conservare a naturii; 

 

        PRODUSE FINALE: 

• realizarea unor portofolii în ambele instituţii care să ilustreze acţiunile comune; 

• elaborarea unui chestionar pentru elevi , pentru a cunoaşte gradul de implicare şi incidenţa 

proiectului asupra lor; 

• publicarea acţiunilor mai reuşite în presa locală; 

• realizarea unei expoziţii cu produse ale elevilor realizate de aceştia în timpul diferitelor activităţi 

în natură; 

 

       BENEFICIARII PROIECTULUI: 

• Școlari 

•  Preşcolari 

•  Cadrele didactice,părinţii 

 

       CALENDARUL DE ACȚIUNI: 

1.Octombrie:  

-Întâlnirea reprezentanţilor unităţilor implicate în proiect în scopul prezentării în detaliu a obiectivelor 

activităţilor proiectului,la începutul anului şcolar; 

2.Noiembrie: 

-Activităţi în fiecare unitate: 

-Activităţi practice - ,,Păstrarea unui mediu curat” – strângerea hârtiilor şi a deşeurilor de plastic din 

jurul grădiniţei (cu mănuşi),respectiv  a şcolii  şi depozitarea acestora la pubelele de gunoi. 

3.Decembrie: 
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-„Micii artişti!”- Confecţionare de jucării şi costume din deşeuri (activităţi în fiecare unitate). 

4.Ianuarie:  

-Acţiuni concurs ,,Şi ele au suflet” 

Părinţii,cadrele didactice  şi copiii sunt provocaţi să realizeze din materiale refolosibile ,,Căsuţe pentru 

păsărele”. 

Finalizare:Căsuţele sunt amplasate în copacii din apropierea unităţilor şcolare. 

Pe tot timpul iernii elevii şi preşcolarii vor pune hrană pentru păsări în aceste căsuţe.  

5.Februarie: 

-Activităţi în fiecare unitate: 

,,Cum traiesc plantele? De ce au ele nevoie?”- Activităţi practice de îngrijire a plantelor de la “colţul 

naturii”. 

6.Martie:  

- Sărbătorim Luna Pădurii (15.03 – 15.04) , activitate care doreşte  să marcheze  rolul pădurii  în  viaţa 

noastră - activitate comună;(locul de  desfăşurare  Pădurea de la marginea comunei),plantare de pomi 

în curtea grădiniţei 

7.Aprilie: 

 -Sărbătorirea unor evenimente din Calendarul ecologic:- 22 aprilie–Ziua Pământului,activităţi 

ecologice desfăşurate în fiecare unitate; 

8.Mai: 

- Concursuri pe teme ecologice desfăşurate în fiecare unitate;  

9.Iunie: 

-Activitate comună: „Aşa da - aşa nu!” –Concurs(pe teme ecologice)  

 

     EVALUARE: 

     În vederea evaluării cât mai corecte se vor desfăşura următoarele activităţi : 

    -chestionare, work-shop-uri, focus-grupuri cu copiii, cu părinţii și cu cadrele didactice înregistrări 

video cu acţiunile întreprinse,expoziţii cu lucrări ale copiilor,album cu fotografii; 

    -valorificarea unor idei, sugestii şi recomandări ale cadrelor didactice implicate; 

    -concursuri între instituţiile  implicate. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL 

„ÎMPREUNÂ PUTEM FI MAI BUNI!” 

 

Prof.Ivaşcu Elena –Gabriela 

Şcoala Gimnazială ,,Radu Tudoran”,Brăila 

 

 

 

"În spatele unor cuvinte există sentimente.  

În spatele unor sentimente există o inimă.  

În spatele inimii se află o persoană.  

În spatele persoanei sunt...nişte cuvinte."  

 

 

            INFORMAŢII DESPRE APLICANT 

Numele instituţiei/unităţii de învăţământ aplicante: SCOALA GIMNAZIALA VIZIRU 

Adresa completă: COM. VIZIRU, STR.BRAILEI, NR. 117 

Nr. de telefon/fax: 0239666156 

Site şi adresă poştă electronică: scoalaviziru@yahoo.com 

Persoană de contact (nume şi prenume, funcţie, date de contact): Prof. IVASCU ELENA-

GABRIELA,prof. Limba şi literatura romană,tel.0771245664,email:ivascu_gaby@yahoo.com 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: „ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI BUNI!” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: (bifaţi categoria în care se încadrează proiectul 

dumneavoastră)  

a. cultural - artistic 

b. tehnico - ştiinţific 

c. sportive - turistic 

d. cetăţenie democratică 

e. altele (precizaţi)                                                                          

 

B. REZUMATUL PROIECTULUI (maxim 1000 caractere) 

1. În activităţile proiectului vor fi implicaţi toţi elevii şi profesorii Şcolii Generale Viziru, 

părinţi, un reprezentant al Primăriei Viziru şi  mediatorul şcolii,in colaborare cu Şcoala 

Gimnazială din Vişani,elevi şi cadre didactice. 

2.  Activitățile propuse pentru a se realiza în cadrul proiectului sunt activități extracurriculare. 

Proiectul cuprinde  5 activități, din care două aparțin Școlii Gimnaziale Viziru,două Școlii 

Gimnaziale Visani și una Comunității elene din Brăila : 

 

- SĂ CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ŢIGĂNEŞTI(scenetă); 

- DANSURI TRADIŢIONALE ŢIGĂNEŞTI – activităţi cultural – artistice ; 

- SĂ CUNOAŞTEM TRADIŢIILE ROMÂNEŞTI(scenetă); 

- DANSURI TRADIŢIONALE ROMÂNEŞTI; 

- PRIETENIA ROMÂNO – ŢIGĂNEASCĂ-ELENĂ.  

 

3.     Partenerii implicați în derularea proiectului sunt elevii Școlii Generale Viziru și Vişani, 

clasele V – VIII, Primăria Viziru,Visani și Comunitatea elenă din Brăila. 

http://www.citatecelebre.net/citate-imagini/adelina-simut-6/
http://www.citatecelebre.net/citate-imagini/adelina-simut-6/
http://www.citatecelebre.net/citate-imagini/adelina-simut-6/
http://www.citatecelebre.net/citate-imagini/adelina-simut-6/
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D. PREZENTAREA PROIECTULUI 

D.1. Argument justificare, context (analiză de nevoi)  (max.1000 caractere) 

D.2. Obiectivul general /scopul 

            Proiectul, „ÎMPREUNĂ PUTEM FI MAI BUNI!” are drept motivație acceptarea și 

integrarea romilor în societatea românească, întărirea relațiilor de prietenie interetnice, a 

relațiilor școală – comunitate, chiar și la un nivel mai restrâns. 

           Parteneriatele, odată formate, vor sta la baza relației între români și țigani, așteptându-se 

ca acestea să se întărească în urma proiectului, prietenia să stea la baza oricărei relații, fie ea 

între elevi, fie între școală și comunitatea de romi. 

Se încearcă schimbarea percepției romilor de către celelalte naționalități, mai ales că în școala 

noastră sunt elevi bine pregătiți din punct de vedere educațional și moral, întărirea colaborării 

și comunicării interumane, aceasta urmând să aibă un puternic impact asupra dezvoltării 

caracterului elevilor. 

           Cele cinci activități ce urmează a fi desfășurate vor arăta tradițiile și obiceiurile țigănești, 

poate găsirea unor elemente comune cu cele românești, vor demonstra, încă o dată, statutul de 

cetățeni romậni al țiganilor.  

 

D.3. Scrieţi obiectivele specifice ale proiectului: 

  

              Înțelegerea adevăratului sens al sentimentului de patriotism în relația interetnică; 

            Cultivarea capacității de a comunica pe teme și preocupări comune și găsirea de noi 

activități care să ajute la schimbarea percepției țiganilor în societate; 

            Găsirea soluțiilor pentru diferite probleme între copii de diferite naționalități prin 

comunicare deschisă și înțelegerea importanței acesteia; 

Dezvoltarea capacității de cooperare, de susținere în relația elevi – școală – părinți – 

comunitate;              

            Dezvoltarea unor caractere puternice, a unor personalități bazate pe cinste, prietenie, 

respect reciproc; 

            Dezvoltarea simțului civic și a sentimentului pur de patriotism. 

 

D.4. Descrieţi grupul ţintă căruia i se adresează proiectul: 

           Grupul țintă este format din elevii școlilor din Viziru și Vişani  și membrii comunității 

elene. 

D.5. Durata proiectului (când începe şi când se termină): 

           Proiectul se derulează în cadrul săptămânii „Să știi mai multe,să fii mai bun!”. 

  

D.6. Descrierea activităţilor (trebuie să conţină informaţiile de mai jos pentru fiecare activitate) 

   

a. Activitatea nr. 1 

b. Titlul activităţii: „Obiceiuri tiganesti”-sceneta(elevii din Viziru) 

c. Data/perioada de desfăşurare:  

d. Locul desfăşurării: sala de sport  

e. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc): 

-  elevi şi cadre didactice. 
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  f.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : 

                     Prezentarea programului de activități propus, precizându-se importanța acestuia, 

prezentarea unei scenete de către elevi cu  tradițiile și obiceiurile țigănești, semnificația fiecăreia. 

                 Se urmărește implicarea în prezentare a tuturor participanților, inclusiv a cadrelor 

didactice, care pot face precizări și completări, dacă este cazul. 

                   

g. Responsabil: Prof. Dumitru Lăcrămioara şi mediator Ilie Adrian 

h. Beneficiari: Elevii şi comunitatea 

i. Modalităţi de evaluare: raport de monitorizare, impresii personale 

 

a. Activitatea nr 2 

b. Titlul activităţii: „Dansuri tradiţionale ţigăneşti” 

c. Data/perioada de desfăşurare:  

d. Locul desfăşurării : sala de sport 

e. Participanţi (cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc elevi,): 

     - elevi şi cadre didactice. 

 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri : 

         Activitatea se desfășoară prin prezentarea unor costume tradiționale țigănești, a 

valorii și importanței lor pentru comunitate. 

        Se continuă cu prezentarea dansurilor populare țigănești , a muzicii 

acestora,  explicându-se și diferența dintre aceasta și manelele care au invadat „cultura” țiganilor 

și chiar a romậnilor.  

 

g. Responsabil: prof. Dumitru Lăcrămioara şi mediator Ilie Adrian 

h. Beneficiari: Elevii şi comunitatea 

i.Modalitati de evaluare:impresii şi aprecieri. 

a. Activitatea nr. 3 

b. Titlul activităţii: „Să cunoaştem tradiţiile româneşti” 

c. Data/perioada de desfăşurare:  

d. Locul desfăşurării: sala de sport 

e. Participanţi (cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc elevi) 

     - elevi şi cadre didactice. 

 

f. Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri  

Elevii vor prezenta un moment artistic, o scenetă, cuprinzând esența momentului 

istoric, scenete puse în scenă, pe rând, de elevii implicați în această activitate. Astfel, 

activitatea este atât educativă, cât și recreativă.             

 

g. Responsabil : prof. Ivaşcu Elena-Gabriela 

   prof. Târâlă Andreea 

h. Beneficiari: elevii şi comunitatea 

i. Modalităţi de evaluare: raport de monitorizare, impresii personale. 

 

a.Activitatea nr.4 

b.Titlul activitatii:”Dansuri tradiţionale româneşti” 

c.Data/perioada de desfăşurare: 
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d.Locul desfăşurării:sala de sport 

e.Participanţi:elevi şi cadre didactice 

f.Descrieti pe scurt activitatea,in cel mult 5-10 randuri: 

    Activitatea urmărește importanța portului și tradițiilor românești,mai ales că cele 

două școli implicate sunt din mediul rural.Este important pentru elevi să se păstreze 

portul,dansul și mândria țăranului român într-o societate măcinată de probleme 

sociale,economice și culturale.Astfel,activitatea este atât educativă,cât și recreativă. 

 

g.Responsabil:prof. Târâlă Andreea  

h.Beneficiari:elevii şi comunitatea 

i.Modalitati de evaluare:impresii şi aprecieri. 

 

                     

a. Activitatea nr. 5 

b.  Titlul activităţii: „Prietenia interetnică” 

c.   Data/perioada de desfăşurare:  

d.   Locul desfăşurării: sala de sport 

e. Participanţi (cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai comunităţii etc elevi) 

- elevi , cadre didactice, părinţi  

      f.Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri  

Activitatea urmărește schimbarea percepției romilor de către celelalte nații, întărirea 

relațiilor de prietenie între elevii școlii, înțelegerea de către copii și chiar părinții romi că și ei 

trebuie să fie un element activ în societate, că cinstea și munca au fost și vor fi răsplătite mereu. 

Relațiile interetnice din viitor sunt sprijinite pe cele stabilite în școală, viitorii cetățeni 

ai României, sunt formați pe băncile școlii, dar profesorii nu pot crea singuri un caracter, o 

personalitate. Intreaga comunitate trebuie să participe la aceasta. 

 

g. Responsabil: prof. Nicolae Marius şi Comunitatea elenă din Brăila 

h. Beneficiari: elevii şi comunitatea 

i. Modalităţi de evaluare: impresii personale 

 

 

D.7. Descrieţi rezultatele aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi metodele 

de evaluare a acestor rezultate (max. 1000 caractere) 

Obiectivele se vor considera realizate dacă se vor îndeplini următorii indicatori: 

-înțelegerea importanței respectului reciproc; 

-participarea la activități extracurriculare; 

-întărirea relațiilor de prietenie între elevi 

-dispariția discriminării între elevi 

 

D.8. Prezentaţi modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului 

            Evaluarea se va face prin rapoarte de monitorizare, fișe de observație și chiar observația 

directă. 

            Rezultatul, succesul proiectului se va vedea cel mai bine prin comportamentul elevilor, a 

atitudinii lor și a invitaților. 

             Indicatori de evaluare: participarea unui număr mare de elevi și părinți și implicarea lor în 

toate acțiunile școlii. 
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D.9. Arătaţi care sunt beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului: 

Beneficiarii direcţi sunt copiii, părinţii şi cadrele didactice. 

Beneficiarii indirecţi- comunitatea locală.  

 

D.10. Arătaţi cum veţi asigura continuitatea /sustenabilitatea proiectului (max. 500 caractere) 

            Vom asigura continuitatea proiectului prin intermediul altor acțiuni cu caracter cultural-artistic: 

serbări, spectacole. 

             Elevii vor fi mereu încurajați în stoparea discriminării inter – rasiale, explicându-li-se 

importantă respectului și a bunei conviețuiri între popoare. 

 

D.11. Menţionaţi activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să 

le realizaţi în timpul implementării proiectului şi după încheierea acestuia (max. 500 caractere) 

Diseminarea va fi realizată prin: 

-afișarea în școală a unor panouri cu fotografii de la activitățile desfășurate; 

-realizarea de CD-uri cu programele desfășurate; 

-împărțirea de diplome pentru elevii participanți 

 

D.12. Specificaţi care sunt partenerii implicaţi în proiect şi arătaţi în ce constă parteneriatul cu 

comunitatea locală, cu altă şcoală şi/sau cu o firmă/companie locală sau organizaţie, dacă este cazul (cel 

mult o pagină) 

Partenerii implicați în derularea proiectului sunt: 

          1. Școala Gimnazială Viziru 

          2. Primăria Viziru 

          3. Școala Gimnazială Vişani 

          4. Primăria Vişani 

          5.Comunitatea elenă din Brăila 
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

PRO CIVIS – ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE 

 

prof. Grad Loredana Elena  

 Școala Gimnazială ,,Bogdan Vodă” Rădăuți 

 

TITLUL PROIECTULUI:  

  PRO CIVIS – ÎMPREUNĂ PENTRU COMUNITATE 

TIPUL PROIECTULUI: de voluntariat 

SCOPUL PROIECTULUI:  

⬧ Pregătirea elevilor ca buni cetăţeni prin promovarea civismului şi a unor norme din sfera 

valorilor umane: respectul, toleranţa, înţelegerea, sprijinul reciproc, voluntariatul 

⬧ Promovarea imaginii şcolii în comunitate, ca factor al coeziunii sociale 

PREZENTAREA NEVOILOR CĂRORA LE VA RĂSPUNDE PROIECTUL: 

 ⬧ dezvoltarea responsabilităţii civice şi sociale a elevilor prin: 

⬧ promovarea noţiunilor de multiculturalitate, interculturalitate, diversitate  

- cunoaşterea minorităţilor etnice locale; 

- conştientizarea rolului minorităţilor într-o societate multietnică, democratică şi diversă; 

- îmbunătăţirea comunicării interetnice/interculturale; 

- informarea cu privire la persoanele străine ce au statutul de imigrant sau refugiat în oraşul Rădăuţi; 

⬧ asumarea unor roluri/responsabilităţi în viaţa comunităţii prin implicarea în acţiuni de voluntariat care 

vizează sfera socială, culturală, ecologică şi de promovare a sănătăţii 

- formarea unei atitudini pozitive față de sprijinirea persoanelor aflate în situaţii defavorizate; 

- sensibilizarea comunității școlare în ceea ce priveşte necesitatea protejării mediului înconjurător; 

- elaborarea unor strategii de prevenţie a consumului de droguri legale şi etnobotanice; 

 ⬧ creşterea prestigiului şcolii, văzută ca un liant pentru viaţa comunităţii prin: 

⬧ responsabilizarea elevilor cu privire la statutul de elev al școlii noastre; 

⬧ promovarea valorilor umane şi conceptuale ale şcolii prin activităţi de impact la nivelul comunităţii; 

⬧ crearea unei reţele parteneriale cu alţi factori educaţionali decat cei ai şcolii, avand funcţii educaţionale 

complementare acesteia, care să permită continuarea activităţilor comune şi în afara acestui proiect; 

FACILITĂŢILE PROIECTULUI 

⬧ pune elevii în situaţii reale şi concrete de învăţare şi îi implică în găsirea unor soluţii la problemele 

cotidiene ale comunităţii locale; 

⬧ stimulează spiritul de echipă şi sentimentul solidarităţii umane; 

⬧ implică părinţii şi alţi factori educaţionali ai comunităţii în formarea şi dezvoltarea unei conduite civice 

la copii; 

⬧ oferă oportunităţi pentru crearea unei reţele parteneriale care să permită continuarea proiectului; 

⬧ promovează imaginea şi valorile şcolii;   
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⬧ contribuie la creşterea coeziunii sociale; 

GRUP ŢINTĂ: toți elevii școlii  

BENEFICIARI: 

⬧ direcţi: grupul ţintă 

⬧ indirecţi: părinţii elevilor, cadrele didactice implicate, comunitatea locală 

DURATA: un an școlar 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

 ⬧ Activități de organizare – echipa de proiect, informaţii suplimentare din teren, discuţii pe 

temele din proiect, realizarea parteneriatelor propuse, realizarea unui afiș de promovare și găsirea unui 

logo pentru proiect 

 ⬧ Deschide-ţi ochii, deschide-ţi mintea! – activități de mediatizare a proiectului 

 ⬧ Interferenţe: cultură şi spirit – desfășurarea de miniproiecte: 

- O istorie dramatică (comunitatea evreiască) - vizită la Templul Evreiesc,  întâlnire cu reprezentanţi ai 

comunităţii evreieşti, proiecţie de film şi dezbatere; 

- Sfinţirea locului – sat, biserică, salină (comunitatea poloneză) - excursie la Cacica, prezentare de carte 

– ,,Istoria polonezilor în Bucovina”, prof. dr. Hrenciuc D., activitate de documentare și cercetare – 

cuvinte de origine polonă; 

- Sărbători întru suflet (comunitatea germană) - prezentarea sărbătorilor tradiţionale nemţeşti, 

minispectacol (dansuri tradiţionale nemţeşti, scenetă în limba germană); 

- Tradiţii şi prejudecăţi (comunitatea rromă) - vizită în atelierul unui meşter lingurar din Voitinel, 

minispectacol – dansuri ţigăneşti; 

- Spirit şi credinţă în rit străvechi (comunitatea ruşilor lipoveni) - expoziţie de obiecte tradiţionale, 

tradiţii şi obiceiuri prezentate de elevi etnici, participarea la slujba religioasă de la Biserica Sf. Vasile 

cel Mare; 

- Interferenţe (comunitatea ucrainenilor) - masă rotundă,  invitat, d-l Bodnar Ioan, preşedintele Uniunii 

Ucrainenilor din România, învăţarea unui dans ucrainean de la colegi de etnie; 

- 18 Decembrie – Ziua Minorităţilor Etnice. Exemple de carieră şi viaţă – întâlniri cu reprezentanţi ai 

minorităţilor din localitate. 

 ⬧ Cel ce seamănă bunătate, culege iubire - desfășurarea unor miniproiecte 

caritabile și de voluntariat: 

- Prietenie fără frontiere - Vizită la Centrul de Refugiaţi, activităţi caritabile; 

- Din dragoste pentru bunicii noștri – donații către Centrul de persoane vârstnice, prezentarea unui recital 

de colinde; 

- Sărbătorile de iarnă la români – spectacol cu strângere de fonduri; 

- Iepurașul vine la toți copiii cuminți – donații pentru copiii de la Așezământul de copii și Casa de tip 

familial, activități comune de realizare a unor felicitări și decorațiuni de Paște, expoziție cu vânzare; 
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- Din inimi pentru inimi – organizarea unei expoziţii de colaje, afişe, postere şi desene și vânzarea 

lucrărilor în cadrul unei licitații la nivel urban; 

- Pro Civis Eco - activităţi de ecologizare; 

- Fii responsabil! Responsabilizează-i şi pe ceilalţi! – campanie stradală antidrog; 

 ⬧ Rădăuţi, confluenţe de suflet - realizarea revistei proiectului 

 ⬧ Uniţi în diversitate - activităţi de diseminare a proiectului 

 REZULTATE PRECONIZATE 

⬧ crearea unor premise de dezvoltare durabilă a oraşului nostru: 

 ⬧ ajutorarea unor persoane cu nevoi sociale (cel puţin 50 bătrâni de la Centrul de persone 

vârstnice, 100 copiii de la Așezământul de copii și Casa de tip familial, 50 de copii ce provin din familii 

nevoiaşe şi centrul de refugiaţi); 

 ⬧ ecologizarea a trei sectoare de parc: parcul şcolii, parcul central – zona statuie şi zona primărie; 

⬧ îmbunătăţirea nivelului conştiinţei civice (creşterea gradului de toleranţă şi acceptare între elevi): 

 ⬧ scăderea numărului de acte de violenţă din şcoala noastră cu 30%; 

 ⬧ scăderea nivelului infracţionalităţii juvenile cu 10%; 

⬧ atragerea unui număr cât mai mare de elevi voluntari şi cadre didactice în derularea activităţilor din 

proiect (cel puţin 500 elevi şi 30 cadre didactice); 

⬧ atragerea unui număr cât mai mare de parteneri din rândul şcolilor, instituţiilor şi organizaţiilor 

nonguvernamentale (cel puţin 25 parteneri); 

⬧ o comunitate mai informată şi mai implicată în acţiunea de educare a tinerilor în vederea dezvoltării 

spiritului de întrajutorare, al conştiinţei interculturale şi de respect reciproc; 

⬧ dezvoltarea aptitudinilor de comunicare, de lucru în echipă a tuturor persoanelor implicate. 

 PRODUSE FINALE ALE PROIECTULUI 

⬧ mijloace de promovare: panouri publicitare, broşuri, afişe, flyere; 

⬧ o expoziţie de fotografii ce prezintă desfăşurarea proiectului; 

⬧ revista ,,Rădăuţi, confluenţe de suflet”; 

⬧ un calendar al evenimentelor multiculturale și de voluntariat din comunitatea  rădăuţeană. 

 MEDIATIZAREA PROIECTULUI 

⬧ articole, anunţuri în mass-media locală/județeană/regională; 

⬧ afişe, spoturi, flyere; 

⬧ campanie stradală; 

⬧ articole de opinie ale echipei de proiect în reviste de specialitate; 

⬧ conferinţă de presă. 

 EVALUARE 

EVALUARE INTERNĂ 

 Indicatori calitativi: 
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 ⬧ numărul de elevi/ cadre didactice/ părinți implicaţi în proiect; 

 ⬧ numărul de activităţi desfăşurate. 

 Indicatori calitativi: 

 ⬧ gradul de implicare a coordonatorilor de activităţi din cadrul proiectului cât şi a participanţilor 

la proiect; 

 ⬧ valorificarea experienţei proprii, prin intermediul diseminării proiectului, în proiecte de 

sustenabilitate. 

EVALUARE EXTERNĂ 

 ⬧ impactul modelator al proiectului la nivel comunitar; 

 ⬧ interesul şi feed-back-ul altor instituţii faţă de proiect; 

 ⬧ reflectarea în mass-media. 
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STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA! 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

Prof. Mitru Dana 

Liceul Tehnologic ”P.S. Aurelian”, Slatina, Olt 

 

Tema Proiectului: Măsuri împotriva Bullying-ului  

Domeniul în care se încadrează proiectul: Domeniul educaţie civică, voluntariat, proiecte caritabile 

Număr participanţi la proiect: 200 persoane (elevi și cadre didactice) 

 

A. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Număr de elevi şi număr de cadre didactice implicate: 200 elevi și 8 cadre didactice 

b. Beneficiarii direcţi şi indirecţi: 

• direcţi: elevi(din învăţământul primar, gimnazial și liceal , părinţi, cadre didactice) 

• indirecţi : comunitatea locală 

c. Activităţi propuse, în ordinea în care se vor desfăşura: 

 1) dezbatere - ”Bullying-ul – un fenomen care ia amploare în mediul școlar”, diseminare informații 

referitoare la fenomenul ”bullying” în mediul școlar, studiu realizat prin aplicarea ”Chestionarului 

Bullying”, activități interactive cu elevii, părinții și cadrele didactice participante la proiect, concurs 

„STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!”, expoziție cu lucrările participante la concurs, 

prezentare de PPT-uri cu imagini de la activități, diseminarea rezultatelor proiectului 

2) diseminarea rezultatelor studiului privind fenomenul bullying; realizarea a două simboluri, de culori 

diferite,  pe care vor fi scrise numele persoanelor care pot oferi ajutor în şcoală, în cazul unei agresiuni, 

respectiv ale celor din afara şcolii cu care pot intra în contact; va exista o ”cutie poştală” în care vor 

putea să-şi depună plângerile, precum şi a unui panou unde se vor face cunoscute activităţile proiectului; 

consilierea elevilor agresați, precum și a agresorilor; activități interactive de diminuare a fenomenului 

bullying: crearea( în lanţ) a unei poveşti/poezii- fiecare clasă scriind câte o parte- realizate în grup sau 

individual; realizarea unui NEWSLETTER (online sau pe suport de hârtie) în care vor fi descrise, într-

un mod original, toate activităţile derulate pe parcursul proiectului; marş, flashmob, lansare de baloane 

cu mesaje antibullying. 

d. Descrierea activităţii principale:  

      Coordonatorii de proiect vor organiza o dezbatere cu tema ”Bullying-ul – un fenomen care ia 

amploare în mediul școlar”, în cadrul căreia se vor disemina informații referitoare la definirea 

fenomenului bullying și formele lui de manifestare, la statistici  privind amploarea fenomenului în 

școlile din România și se va evidenția nevoia de a dezvolta strategii de intervenție concentrate pe 

reducerea acestuia.  

e. Impactul educativ estimat asupra grupului țintă. 

     Participanții la activități vor  înțelege ce înseamnă ”fenomenul bullying”, îl vor recunoaște atunci 

când se va manifesta în clasele lor și vor căuta/aplica strategii de gestionare și diminuare al acestuia. 
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B. PREZENTAREA PROIECTULUI 

1. Argument justificare, context (analiză de nevoi) 

           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).    

               Efectele asupra  victimei sunt  adesea  devastatoare din punct  de vedere  emoțional  și 

comportamental. 

           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. 

           Pentru diminuarea acestui fenomen în școlile românești, ne-am propus să implementăm proiectul 

„STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!” 

          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 

. 

2. Scopul proiectului 

           Informarea corectă a elevilor din învățământul primar, 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. 

3. Obiectivele specifice ale proiectului 
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         *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 a 

cel puțin 200 de elevi, părinți ai acestora, cadre didactice etc și al nivelului de informare al acestora  

asupra necesităţii implicării în prevenirea şi combaterea acestui fenomen; 

         *Însușirea de către cel puțin 200 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”; 

         *Consilierea elevilor/persoanelor 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”. 

.4. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul 

          * elevi din învăţământul primar, gimnazial și liceal  

          * cadre didactice. 

 .5. Beneficiarii direcți și indirecți 

• direcţi: elevi, părinţi, cadre didactice 

• indirecţi : comunitatea locală 

D.6. Durata proiectului: 2 luni 

D.7. Descrierea activităţilor:  

Activitatea nr. 1 

a. Titlul activităţii: Dezbatere  ”Bullying-ul – un fenomen care ia amploare în mediul școlar”, 

b. Data/perioada de desfăşurare: ................................ 

c. Locul desfăşurării: în școală 

d. Participanţi: Reprezentanți ai comisiilor pentru violență, ai consiliilor elevilor, ai asociațiilor de 

părinți  din școala. 

e. Descrierea pe scurt a activității:  

* Prezentarea fenomenului de bullying și a nevoii de a dezvolta strategii de intervenție concentrate pe 

diminuarea acestuia;  

* Prezentarea unor exemple de activități ce pot fi desfășurate cu elevii; 

* Prezentarea ”Chestionarului Bullying” ce urmează a fi aplicat  

Activitatea nr. 2 

a.Titlul activităţii: Bullying - definire, forme de manifestare, cauze, efecte, statistici privind gradul de 

escaladare a fenomenului în școala românească  
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b. Perioada :........................................ 

c. Locul desfăşurării: în școală 

d. Participanţi: elevi, părinți și  profesori  

e. Descrieţi pe scurt a activității: 

*Aplicarea ”Chestionarului Bullying”  

* Prezentarea concursului „STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!”.  

Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: Activități interactive  pe tema „STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!” 

b.  Data/perioada de desfăşurare:.......................... 

c.  Locul desfăşurării: în școală  

d. Participanţi: elevi și  profesori  

e. Descrieţi pe scurt activitatea: 

    Pe baza informațiilor prezentate la activitatea precedentă și a celor descoperite pe Internet, referitoare 

la fenomenul de bullying, precum și pe a nevoii de a dezvolta strategii de intervenție concentrate pe 

reducerea acestuia, se vor desfășura activități interactive de tipul: aplicarea de chestionare, vizionări de 

filmulețe tematice, urmate de dezbateri, jocuri de rol, procese literare, crearea de postere/lucrări 

plastice/grafice, concursuri etc) pe tema: „STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!”, vor realiza 

o emblemă specifică două simboluri, de culori diferite,  pe care vor fi scrise numele persoanelor care 

pot oferi ajutor în şcoală, în cazul unei agresiuni, respectiv ale celor din afara şcolii cu care pot intra în 

contact, va exista o cutie în care pot să-şi depună plângerile. 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: Concurs „STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: ............................... 

c. Locul desfăşurării: în școală 

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității locale etc): 

e. Descrieţi pe scurt activitatea : 

     Participanții vor înscrie în concurs cele mai reprezentative postere, creații plastice/grafice, 

Activitatea nr 5 

a. Titlul activităţii: Vernisaj și premiere – Concurs „STOP BULLYING! CULTIVAȚI PRIETENIA!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: ........................ 

c. Locul desfăşurării: în școală 

d. Participanţi (elevi, cadre didactice, părinți, reprezentanți ai comunității) 

e. Descrierea pe scurt activității: 

    Realizarea unui vernisaj cu lucrările copiilor și premierea autorilor lucrărilor câștigătoare - pentru 

elevi și a unei prezentări PPT, cu aspecte de la activitățile organizate – pentru cadrele didactice.     
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“MICUL PRINȚ - MIC CETĂȚEAN EUROPEAN!” 

 
Muntean Virginia – profesor învățământ preșcolar 

Grădiniţa cu P.P. ”Micul Prinț”nr.22 Braşov   

          

 Proiectul va fi derulat cu preșcolarii grupelor mijlocii și mari, respectiv aproximativ 160 copii, și 

va implica un număr de 14 cadre didactice (coordonatoare ale acestor grupe)  

Preșcolarii vor fi beneficiarii direcți iar părinții, cadrele didactice și comunitatea locală sunt beneficiarii 

indirecți ai rezultatelor proiectului. 

Activitățile propuse sunt următoarele: 

-Identificarea nevoilor beneficiarilor indirecți (părinții) și a gradului de interes pentru proiect 

-Stabilirea partenerilor educaționali pentru desfășurarea activităților de proiect  

-Informarea beneficiarilor asupra activităților de proiect, a modalităților de desfășurare și a condițiilor 

în care se derulează colaborarea cu partenerii educaționali 

-Stabilirea calendarului de activități, a frecvenței acestora,  derularea și monitorizarea programului. 

Activitățile de familiarizare/ inițiere în limba engleză, introducerea noțiunilor de cultură și tradiții 

europene, se desfășoară săptămânal, conform structurii anului școlar 

-Evaluarea rezultatelor și realizarea feed-back-ului din partea beneficiarilor indirecți  

 Activitatea principală este familiarizarea preșcolarilor cu limbile de circulație internațională, în 

mod special cu limba engleză, prin activități variate și atractive.  Impactul educativ estimat asupra 

grupului țintă ( preșcolarii grupelor mici și mijlocii) este în primul rând pregătirea acestor copii pentru 

asimilarea limbilor străine în cadrul școlii, familiarizarea lor cu  limba și cultura altor popoare europene 

și stimularea interesului lor pentru învățarea/ practicarea limbilor străine.   

A. Prezentarea proiectului 

Învãțarea limbii engleze poate pãrea un plan ambițios pentru vãrsta preșcolarã, dar acum, la 

aceasta vârstã, maleabilitatea structurilor operatorii mentale, încã nedefinitivate, constituie un real 

avantaj pentru profesor. De fapt,o  limbă străină nu se învațã intr-un an, și trebuie sã fim conștienți că 

preșcolarii nu vor vorbi cursiv dupa un an sau doi de studiu, dar scopul este  dezvoltarea unui mod 

specific de articulare a sunetelor și cunoașterea elementelelor de bazã ale exprimãrii.. Dezvoltarea 

exprimãrii orale, precum și intelegerea și utilizarea corectã a unor structuri simple de comunicare sunt 

posibile la acestã vârrstã.  În primul rând, se urmãrește stimularea atât a interesului cât și plãcerea 

copiilor pentru limbi străine,  iar prin metode simple si distractive pentru cei mici se vor pune bazele 

unei exprimãri verbale orale corecte din punct de vedere fonetic, lexical si sintactic. Copiii fac astfel 

cunoștință și cu elemente ale culturii altor popoare europene, realizându-se și o informare asupra 

apartenenței noastre la spațiul european. Activitãțile cu rol educativ, cum sunt dialogurile minimale, 

jocurile, poeziile și cantecele au rolul de a-i plasa pe copii în situații de comunicare similare celor din 

viața realã. Astfel, preșcolarii vor dobândi o capacitate de exprimare în limitele unui vocabular activ- de 

circa 100-150 de cuvinte, fapt care le va facilita continuarea studiului limbii engleze în școală. 
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B. Scopul proiectului; 

 Scopul principal este inițierea preșcolarilor intr-o limbă de circulație internațională, prin 

învățarea noțiunilor pe baza limbii materne , prin antrenarea intensivă a auzului și prin exersarea 

pronunției, precum și stimularea interesului pentru limbi străine și cultura europeană. 

C.  Obiectivele specifice ale proiectului; 

-cunoașterea unor elemente de vocabular și structură gramaticală a unei limbi strãine, precum și a rolului 

ei în comunicarea verbalã 

-educarea auzului fonematic pentru perceperea vorbirii în  ritm normal 

-formarea capacitãții de exprimare în limitele unui vocabular activ adaptat nivelului de varstã 

-cunoașterea unor noțiuni despre cultura și tradițiile altor popoare europene 

D. Descrierea grupului ţintă căruia i se adresează proiectul; 

Grupul țintă este alcătuit din preșcolari ai grupelor mijlocii, cu vârsta cuprinsă între 4-5 ani, și 

din preșcolari ai grupelor mari, de 5-6 ani.   

E.  Beneficiarii direcți și indirecți; 

Beneficiarii direcți: preșcolarii grupelor mijlocii și mari ai Grădiniței cu P.P. ”Micul prinț” nr. 22  

Beneficiari indirecți: părinții preșcolarilor implicați în proiect, cadrele didactice coordonatoare ale 

grupelor mijlocii și mari din grădiniță 

F. Durata proiectului (minim 6 luni, max 12 luni); 

Proiectul are două etape și se derulează pe perioada a doi ani școlari, conform structurii anilor școlari.  

I. Descrierea activităţilor: 

1. Identificarea nevoilor beneficiarilor indirecți (părinții)  și a gradului de interes pentru proiect 

Participanţi : cadre didactice, părinți, director grădiniță. 

 În cadrul ședințelor cu părinții și în urma sondajelor efectuate de cadrele didactice , se vor 

identifica nevoile beneficiarilor și interesul acestora pentru activitățile din cadrul acestui proiect, 

realizându-se o statistică estimativă și ulterior o listă exactă a numărului celor care doresc să se implice 

în proiect 

2. Stabilirea partenerilor educaționali pentru desfășurarea activităților de proiect  

Participanţi: director, parteneri educaționali, consiliul profesoral 

 Ofertele de parteneriat educațional sunt prezentate și analizate în cadrul ședinței consiliului 

profesoral , apoi se stabilesc partenerii de proiect . 

3. Informarea beneficiarilor asupra activităților de proiect, a modalităților de desfășurare și a condițiilor 

în care se derulează colaborarea cu partenerii educaționali 

Participanţi: cadre didactice, părinți 

Beneficiarii indirecți (părinții)  sunt informați prin intermediul afișajului și al cadrelor didactice 

implicate în proiect asupra activităților , a frecvenței acestora, a modalităților de desfășurare și evaluare, 

precum și a modului de  colaborare cu partenerii educaționali. 
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4. Stabilirea calendarului de activități, a frecvenței acestora,  derularea și monitorizarea  programului 

(activități  de familiarizare/ inițiere în limba engleză și  de introducere a unor noțiuni de cultură și tradiții 

europene ) 

Participanţi  : preșcolari, parteneri educaționali, cadre didactice 

Partenerii educaționali  stabilesc un  calendar  de activități , respectiv o activitate săptămânal, în 

perioada de cursuri, conform structurii anului școlar și derulează activitățile conform programului. La 

finalul fiecărei luni prezintă beneficiarilor indirecți o informare asupra noțiunilor și deprinderilor 

formate , pentru ca și ceilalți beneficiari indirecți ai proiectului ( părinții, cadrele didactice) să poată 

contribui prin consolidare la eficiența activităților derulate și pentru menținerea unei colaborări strânse 

și permanente. Cadrele didactice și coordonatorii proiectului monitorizează desfășurarea activităților și 

realizarea obiectivelor , precum și respectarea condițiilor din parteneriatul educațional. 

5. Evaluarea rezultatelor și realizarea feed-back-ului din partea beneficiarilor indirecți  

Participanţi: director, parteneri educaționali, consiliul profesoral, consiliul reprezentativ al părinților  

Evaluarea rezultatelor proiectului se va face pe baza feed-back-ului obținut de la cadrele 

didactice implicate în proiect , pe de o parte, și de la părinți, pe de altă parte.  

Cadrele didactice implicate în proiect vor evalua eficiența activităților de proicet și vor realiza sondaje 

pentru a obține un feed-back asupra gradului de satisfacție al beneficiarilor îndirecți (părinți), privind 

colaborarea cu partenerii educaționali și eficiența activităților de proiect.  Coordonatorii proiectului vor 

compara și analiza rezultatele obținute în urma acestor evaluări și  sondaje și vor stabili gradul de 

îndeplinire a obiectivelor proiectului, precum și oportunitatea continuării acestuia în anul școlar următor. 

II. Rezultate calitative și cantitative aşteptate ca urmare a implementării proiectului 

a) Rezultate calitative așteptate pentru beneficiarii direcți- preșcolarii grupelor participante: 

-sã recunoascã cuvinte/expresii în limbile străine 

-sã decodifice în plan verbal mesajele diferitelor materiale ( suport vizual, auditiv) 

-sã acționeze corect în situații cerute de de o comandã care necesitã cunoașterea cuvintelor conținute în 

mesaj, sã redea cuvinte, expresii, poezii, cântece ( cu ajutorul profesorului) 

- sã foloseascã diferite expresii și cuvinte învãțate în cadrul unor jocuri  

-sã respecte regulile de exprimare și sã se integreze în dialogul cu ceilalți copii 

-sã rãspundã prompt cerințelor tematicii respective folosind cuvintele și expresiile specifice 

-sã manifeste interes fațã de tematicã prin exprimarea clarã, în propoziții simple, a unor mesaje sã 

foloseascã limbajul verbal și nonverbal ( gesturi, mimicã, folosirea obiectelor și a materialului didactic), 

urmãrindu-se descifrarea mesajelor didactice și o bunã înțelegere prin dialog( profesor- copii) 

-să afle despre cultura și tradițiile altor popoare europene și să înțeleagă , în limitele impuse de 

particularitățile de vârstă, apartenența României la spațiul european 

b) Rezultate calitative așteptate pentru beneficiarii indirecți - părinții: 

-să constate aspecte pozitive și progrese în evoluția preșcolarilor cu privire la însușirea elementelor și 
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noțiunilor din programul de activități al proiectului 

-să contribuie la consolidarea noțiunilor prin consultarea și exersarea periodică a tematicilor lunare , 

prin colaborarea cu cadrele didactice implicate în proiect și cu partenerii educaționali 

-să aprecieze rezultatele proiectului și să-și manifeste interesul și intenția de a continua proiectul în anul 

școlar următor 

c) Rezultate calitative așteptate pentru beneficiarii indirecți-cadrele didactice: 

-să colaboreze cu partenerii educaționali în scopul realizării obiectivelor proiectului 

-să contribuie la motivarea preșcolarilor și a părinților pentru realizarea activităților propuse 

d) Rezultate cantitative așteptate: 

-menținerea numărului de grupe implicate în proiect 

-menținerea / creșterea numărului de preșcolari participanți la activitățile de proiect 

-creșterea frecvenței participării preșcolarilor la activitățile proiectului  

-creșterea gradului de satisfacție al beneficiarilor direcți și indirecți 

-menținerea/ creșterea numărului de participanți la proiect și în anul școlar următor 

 III: Modalităţi de monitorizare şi de evaluare ale proiectului  

Monitorizarea și evaluarea proiectului se fac prin: 

-Colectarea datelor  , analiza și interpretarea acestora, prin metode statistice, grafice, tabele  

-Interviuri/ sondaje de opinie  cu cei responsabili cu implementarea proiectului și cu beneficiarii lui. 

-Raport final  

1.Metode cantitative de monitorizare  

-analiza cost- beneficiu, cost- eficacitate, metode experimentale de tipul stabilirii unei legături între 

activitățile desfășurate și rezultatul obținut, sau prin compararea situației existente înainte și după 

implementarea proiectului.( de exemplu numărul de preșcolari care cunosc noțiuni de bază ale unei limbi 

străine europene și elemente de cultură europeană, înainte și după implementarea proiectului)  

2.Metode calitative de monitorizare și evaluare 

-pentru aflarea percepției pe care o au beneficiarii despre programul de activități și pentru obținerea unui 

feed-back util în vederea îmbunătățirii activităților de proiect 

-interviuri, sondaje de opinie , observarea curentă a activităților 

Indicatori de monitorizare / evaluare: 

1. Indicatori de resurse (input)- în valoare numerică și procente :  

-numărul de preșcolari participanți la proiect din total preșcolari- în octombrie , ianuarie, iunie (graficul 

participării numerice la proiect al preșcolarilor – inițial, intermediar, final ) 

-numărul de cadre didactice implicate în proiect din total cadre didactice 

-numărul de beneficiari indirecți care au colaborat direct cu partenerii educaționali din total beneficiari 

indirecți implicați 

      2.   Indicatori de produse (output)- în valoare numerică și procente   
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 - numărul de activități de proiect realizate cu preșcolarii din total activități de proiect 

 - numărul de produse ( mape de lucru) completate din total produse distribuite beneficiarilor direcți 

      3.   Indicatori de rezultat (outcome):  

 - numărul de preșcolari care și-au însușit noțiunile de bază ale unei limbi străine europene și elemente 

de cultură și tradiție, din total preșcolari care au participat la activitățile de proiect 

 -  numărul de beneficiari indirecți care au manifestat un grad de satisfacție ridicat în urma participării 

la proiect în ianuarie, iunie-  grafic comparativ 

4. Indicatori de impact:  

 -creșterea gradului de interes al beneficiarilor direcți și indirecți pentru proiecte din sfera cultură și  

civilizație,  pentru învățarea unei limbi străine de circulație internațională 

 -creșterea gradului de utilizare a noțiunilor acumulate pe parcursul proiectului în diferite situații 

 concrete- călătorii, dialoguri, vizionări, audiții 

    Modalităţi de evaluare: 

Evaluare iniţială: analiză de necesităţi, sondaje de opinie 

Evaluare periodică: -înregistrarea datelor privind rezultatele proiectului , urmărirea respectării 

termenelor pentru fiecare etapă a proiectului, urmărirea atingerii scopurilor şi obiectivelor propuse, 

încadrarea în buget, analiza periodică a activităţilor desfăşurate, identificarea disfuncţionalităţilor în 

desfăşurarea proiectului. 

Evaluare finală: raport final  

Modalități de asigurare a continuității /sustenabilității proiectului) 

- atragerea de noi sponsorizări; 

- selecţionarea unor noi participanţi la proiect în locul celor care au terminat ciclul preșcolar 

- atragerea și stimularea partenerilor educaționali și a beneficiarilor proiectului educațional 

- realizarea etapei a II-a a proiectului, în anul școlar următor  

IV. Activităţi de promovare/mediatizare şi de diseminare pe care intenţionaţi să le realizaţi în 

timpul implementării proiectului  

Activități de promovare la nivelul unității școlare:  

- prezentarea proiectului la festivitatea de deschidere a anului școla 

-convorbiri directe cu  părinţii și cadrele didactice 

-descrierea proiectului pe website-ul grădiniței 

-crearea unei secțiuni (pe website) în care vor fi publicate rezultatele  proiectului, impresii ale 

participanţilor, materiale de studiu, link-uri etc 

Activități de promovare la nivelul comunității educative lărgite: 

-schimburi de experienţă cu instituții de învățământ preșcolar care derulează proiecte asemănătoare 
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„Avem nevoie de fericirea tuturor pentru a putea fi fericiţi” (Andre Malraux) 
Proiect educaţional 

„Fii şi tu Moş Crăciun” 

 
Prof. Borșan Aurica 

Liceul Regina Maria Dorohoi, Jud. Botoșani   

 

 

 Argument 

Tradițiile şi obiceiurile româneşti reprezintă un adevărat tezaur care trebuie păstrat şi transmis, 

pentru că ar fi păcat ca, după ce a dăinuit secole şi chiar milenii, să se piardă. Noi, cadrele didactice, 

prin toate activităţile pe care le desfăşuram cu elevii avem posibilitatea să le cultivăm dragostea pentru 

această nepreţuită comoară, astfel încât să-şi dorească să o păstreze mereu vie, pentru ca şi generaţiile 

viitoare să se poată bucura de ele.  

            Semnificația religioasă a Crăciunului este Naşterea Mântuitorului Iisus Hristos, fiul lui 

Dumnezeu trimis pe pământ să ajute oamenii să devină mai buni, mai credincioşi, mai îngăduitori. 

Această sărbătoare semnifică naşterea, creaţia şi veşnicia Universului. Sărbătorile de Crăciun sunt 

minunate mai ales unde se respectă tradiţiile străvechi. Peisajul este emoţionant: căsuţele sunt luminate, 

prin geamuri licăresc lumânări şi globuri colorate; bradul împodobit şi mesele încărcate cu bunătăţi 

tradiţionale; mireasma de cetină şi cozonac şi colindele care creează o feerie de basm.  

Copiii aşteaptă cu nerăbdare Sfintele Sărbători ale Naşterii Domnului. Cea mai frumoasă şi mai 

iubită de cei mici şi mari, săraci sau bogaţi, este sărbătoarea Crăciunului. Veche de peste două milenii, 

răspândită pe tot globul, cea mai importantă sărbătoare a creştinilor este aşteptată cu emoţie şi bucurie. 

Crăciunul este o sărbătoare emoţionantă mai ales pentru copiii care aşteaptă sosirea Moşului. Astfel, ele 

sunt întâmpinate cu sufletele deschise, curate şi pline de bucurie. Zi de zi prin faţa ochilor ne trec chipuri 

de copii cu tristeţile lor sau cu bucuriile lor. Ne întristăm de cele mai multe ori la tristeţea lor şi ne 

bucurăm când pe faţa lor se citeşte bucuria. Şi dacă pentru cei mai mulţi bucuriile vin din partea celor 

dragi din familie, nu trebuie să uităm că sunt şi copii greu încercaţi, mulți dintre ei provenind din familii 

cu un statut socio-economic scăzut. În dorinţa de a aduce pe chipul şi în sufletul unor astfel de copii 

puţină bucurie încercăm să mobilizăm elevii şi cadrele didactice care prin efortul lor să contribuie la 

formarea unor pachețele care vor fi donate acestor copii în preajma sărbătorilor de Crăciun. 

SCOP: 

         Scopul campaniei constă în schimbarea atitudinii față de semeni și oferirea de sprijin material 

și moral pentru copiii proveniți din familii cu statut socio-economic scăzut, sprijinirea persoanelor 

cu nevoi materiale sau sociale speciale, prin implicarea elevilor în acțiuni de caritate. Obiective: 

• Promovarea campaniei în rândul elevilor și a cadrelor didactice de la școlile gimnaziale în 

scopul sensibilizării acestora față de copiii provenind din familii cu statut socio-economic scăzut 

• Antrenarea colectivului didactic şi a colectivului de elevi  în realizarea de activităţi comune  cu 

alte şcoli la nivel judeţean 

• Sensibilizarea şi conştientizarea tinerilor asupra problemelor cu care se confruntă persoanele 

din mediul rural; 

• Stimularea generozităţii în rândul elevilor din şcoală, prin activităţi caritabile; 

• Dezvoltarea competențelor sociale și a sentimentelor de compasiune față de semeni. 

• Implicarea copiilor și a părinților în acțiuni caritabile. 

• Colectarea donațiilor de la elevi. 

• Oferirea cadourilor. 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1890 

 

Locul de desfășurare: 

Şcoala Profesională “Sf. Apostol Andrei” Smârdan -   prof. Luca Sorin 

Echipa de proiect 

Liceul Regina Maria Dorohoi-   prof. Borşan Aurica 

                                                    prof. Roman Tatiana 

                                                    prof. Mihoc Elisabeta 

Şcoala Profesională “Sf. Apostol Andrei” Smârdan -   prof. Luca Sorin 

Grup ţintă: - elevii claselor a IX-a A, a IX- a B  şi a XII- a A, Liceul „Regina Maria 

         - elevii claselor I-VIII Şcoala Profesională “Sf. Apostol Andrei” Smârdan 

Durata :  decembrie 2019 

Metode şi tehnici de lucru 

▪ conversaţie;  

▪ cooperarea;  

▪ ascultarea interactivă;  

▪ brainstorming;  

▪ controversa creativă; 

▪ exerciţiul; 

▪ jocul de rol; 

▪ reţeaua de discuţii şi dezbatere, 

 Resurse umane 

▪ elevi; 

▪ diriginţi; 

▪ părinţi; 

▪ învăţători; 

▪ profesori; 

▪ directori. 

    Rezultate aşteptate: 

        - realizarea unei expoziţii cu lucrările copiilor 

         - copiii promovează sărbătorile de iarnă printr-un moment artistic 

         - copiii socializează mult mai eficient. 

 

Descrierea activităţilor 

La români, sărbătorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun sunt adevarate sărbători de suflet. Ne 

revin puternic în minte şi în suflet amintirile copilăriei, ne amintim cu drag de zăpezile bogate şi 

prevestitoare de rod îmbelşugat, de colindele şi de clinchetele de clopoţei care ne umplu sufletele de 

bucurie, ne amintim cu drag de mirosul proaspăt de brad, dar şi de cozonaci, de nerăbdarea cu care 

aşteptam darurile sub pomul de iarnă. Bucuria copiilor este aşa de mare încât ne minunăm de fiecare 

dată de puterea pe care o au acești copii de a transmite şi adulţilor emoţiile pe care ei le trăiesc la un 

nivel maxim. Este o lecţie de viaţă pe care omul trebuie să o înveţe din nou de la un copil, aşa cum Iisus 

însuşi ne-a învăţat: ...să fim buni!Prilejul de a fi mai buni ni se oferă în fiecare moment al anului însă, 

Crăciunul are ceva în plus faţă de restul momentelor. Este poate singura perioadă a anului când oamenii 

pot fi mai buni cu semenii lor. 

Spiritul Crăciunului a fost prezent  la Şcoala Profesională “Sf. Apostol Andrei” Smârdan. 

Bucuria copiilor a fost pregătită de 75 de elevi de la Liceul Regina Maria Dorohoi . Coordonați de 

cadrele didactice și sprijiniți de părinți, copiii au pregătit surprize ce au constat în jucării, hăinuțe, 

dulciuri șifructe.  

           Acțiunea s-a desfășurat în cadrul Proiectului educațional de voluntariat  “Fii și tu moș Crăciun” 
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care şi-a propus desfăşurarea unor acţiuni de sensibilizare, prin care ss-a urmărit formarea de 

responsabilitate, respect şi atitudine pozitivă faţă de semeni, prin dezvoltarea aptitudinilor artistice, a 

spiritului de lucru în echipă precum şi punerea în valoare a imaginaţiei şi creativităţii elevilor. 

 Implicarea copiilor în derularea acestui proiect conduce la conștientizarea faptului că 

sărbătorile vin pentru toți iar tradițiile trebuie păstrate și transmise mai departe. Elevii au donat bunuri 

și bani, arătând că poți fi bun ori de câte ori este posibil. Din banii donați au fost cumpărate dulciuri, 

cozonaci precum și alte produse alimentare, iar împreună cu celelalte donații de produse ( alimente, 

jucării, hăinuțe) au fost împărțite familiilor nevoiașe, astfel aducându-se un zâmbet pe fețele multora 

dintre semenii noștri.  

Împreună s-au cântat colinde, li s-a urat ,, Sărbători fericite”, dăruindu-le din suflet de copil, 

darurile și urările. A dărui, înseamnă a iubi, a-ți presăra un crâmpei din suflet, în sufletul celor din jur. 

E. Evaluare 

Metode de evaluare 
Produse ale 

activităţilor 

Rezultate  

calitative 
Obstacole 

Discuţii cu elevii 

Observaţii directe 

 

 

Fişe evaluare 

Fotografii 

Filmuleţe 

 

 

  

Îmbunătăţirea accesului şi 

nivelului de participare la educaţie 

Promovarea învăţării pe parcursul 

întregii vieţi 

Promovarea egalităţii de şansă 

Formarea conduitei participative 

la viaţa socială 

Starea drumurilor 

in sezonul rece 

 

Sustenabilitatea proiectului 

Dezvoltarea si continuarea ulterioară a proiectului prin autofinanţare sau prin atragerea de noi 

parteneri sunt perfect viabile deoarece colaborăm foarte bine cu Comitetul de părinți, cu Primăria, cu 

agenții economici locali și există din ce în ce mai mulți profesori și elevi disponibili să se implice în 

atragerea de fonduri extrabugetare prin activități extracurriculare. 

Continuitatea proiectului va fi asigurată de :  

- continuarea proiectelor ce pot duce la îmbunătăţirea actului educaţional;  

-  includerea bunelor practici în strategiile școlii;  

-  continuarea anuală a activităţilor de colaborare; 

- menţinerea şi dezvoltarea parteneriatelor încheiate în cadrul proiectului;  

- extinderea bunelor practici la alte unităţi de învăţământ din oraş, judeţ și din țară.  

 

Activităţi de promovare/mediatizare 

- pe parcursul implementării proiectului : 

• articole în mass-media locală;  

•  elaborare de materiale promoţionale.  

- după implementarea proiectului :  

• elaborarea şi implementarea altor proiecte eucaționale.           
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PROIECT CULTURAL-EDUCATIV 

„Drag de Cultură – Drag de Eminescu” 

 

POPA MIRELA ALINA 

Colegiul Național „Avram Iancu” Câmpeni, jud. Alba/ Școala Gimnazială Vidra, com. jud. Alba 

 

ARGUMENT 

 

 

          Dubla însemnătate a zilei de 15 ianuarie - anul nașterii „poetului nepereche” Mihai Eminescu 

-Ziua "poetului nepereche" Mihai Eminescu și „Ziua Culturii Naționale” ne obligă la prețuirea culturii 

și a valorilor naționale, nu doar în acest moment de referință, ci în toate momentele vieții. 

 Cu câteva zile înainte de 15 ianuarie, în acea zi și în cele ce urmează, reapare în noi gândul la 

Eminescu. Acel spirit erudit, cu o imensă și nemaiîntâlnită cultură generală, pasionat de cele mai alese 

științe exacte fizica, medicina, mecanica, astronomia, pe care a reușit să le împletească într-o formă 

unică cu literatura. 

Acum sunt momente în care fredonăm versurile lui Grigore Vieru: 

„La zidirea Soarelui, se ştie, 

Cerul a muncit o veşnicie, 

Noi, muncind întocmai, ne-am ales cu, 

Ne-am ales cu domnul Eminescu, 

Domnul cel de pasăre măiastră, 

Domnul cel de nemurirea noastră – Eminescu.” 

Sunt clipe când nu putem lăsa din mână volumul de lirică eminesciană, acela cu foi albe, 

lucioase, subțiri, și când, purtați de emoție, ascultăm la nesfârșit creațiile sale recitate... 

Și tocmai din aceste motive, se cuvine să realizăm activități extracurriculare pentru și împreună 

cu elevii. Proiectul educativ propus este foarte bine ales și vizează activităţi de natură artistică, creativă 

şi atitudinală. 

Într-o societate în care valorile reale sunt oarecum trecute în uitare, se impune o creionare a 

valorilor neamului românesc și o prețuire permanentă a lor. Prin urmare,  „omul deplin al culturii 

românești" -  Mihai Eminescu - cum îl numea Constantin Noica, este în atenția noastră acum și va fi 

mereu. 

 

SCOPUL PROIECTULUI:  

 Atragerea elevilor in activitati practice si creative; 

 Stimularea  imaginaţiei creatoare şi consolidarea cunoştinţelor elevilor referitoare la valorile 

culturii românești; 

 Pregătirea  elevilor pentru o viaţă activă;  

 Sensibilizarea copiilor cu privire la frumos, la artă, la cultură, la trecutul țării și la valorile eterne 

ale ei. 

 

 

OBIECTIVE: 

 Dezvoltarea spiritului de muncă în echipă; 

 Stimularea creativității, sensibilității și a gustului estetic; 

 Folosirea imaginaţiei copiilor în crearea de panouri reprezentative; 

 Valorificarea si dezvoltarea intereselor si aptitudinilor copiilor; 

 Contribuirea la dezvoltarea armonioasă a copiilor; 

 Dezvoltarea abilitatilor de comunicare; 

 

ECHIPA DE PROIECT: 
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Diriginții claselor implicate în desfășurarea proiectului  

GRUP ŢINTĂ: elevii claselor V-VIII de la Școala Gimnazială Vidra, comuna Vidra și claseor V-VIII 

de la Școala Gimnazială Ponorel, sat. Ponorel; comunitatea locală, părinții elevilor, cadrele didactice. 

 

BENEFICIARI: elevi proveniți din medii defavorizate (mediul rural) 

 

RESURSE: 

Umane: elevi, cadre didactice,  

Data de desfasurare: 15 ianuarie 

 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE 

 

Valorificarea potenţialului creativ al copiilor şi al cadrelor didactice; 

Realizarea de fotografii şi CD-uri cu imagini din derularea proiectului. 

 

DISEMINARE: 

• panouri informative; 

• C.D. cu imagini din timpul desfăşurării activităţilor; 

• Rețeaua de socealizare 

 

 

Concluzii 

       Activitatile de tip extracurricular pot deveni o modalitate extrem de eficientă prin care se susține 

accesul la educație a copiilor din medii defavorizate. Totodată, aceste proiecte din domeniul cultural-

educativ îi inițiază pe elevi în sfera cunoasterii, îi formează din punct de vedere cultural, le modelează 

frumos caracterul și îi face să fie conștienți că prețuirea adevăratelor valori constituie cel mai frumos 

elogiu adus culturii și întregului neam românesc. 

 

*Schița în creion de pe coperta Proiectului este realizată de Emanuela Larisa Tomuș, elevă a Școlii 

inițiatoare a proiectului cultural-educativ. 

 

ANEXE 

 

DIPLOMĂ 

 

 
 

Panouri 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

SHOEBOX, 

CADOUL DIN CUTIA DE PANTOFI 
 

 

An şcolar 2019-2020 

ARGUMENT 

 

"ShoeBox - Cadoul din cutia de pantofi" este o încercare de a face lumea  

un loc mai frumos pentru copii. Este un proiect  în care sunt implicați oameni care ajută alți oameni, un 

proiect prin care se dorește strângerea de cadouri pentru copiii sărmani, în pragul Crăciunului. Ne facem 

singuri un dar, aducând bucurie în inima unui copil. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Implicarea copiilor și a familiilor acestora, precum și a cadrelor didactice în acțiuni de voluntariat;  

 

OBIECTIVE: 

să pregătească împreună cu părinţii cutii cu daruri; 

să confecţioneze felicitări de Crăciun; 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

preșcolarii de la Grădiniţa cu program prelungit  nr. 3 – Sebeș;                       

copii din localitatea Sânmiclăuş, judeţul Alba; 

 

RESURSE: 

timp: 09-13.12.2019; 

materiale necesare: cutii de pantofi, jucării, haine, dulciuri..., carton, carioci,  

culori, lipici, hârtie de împachetat, aparat foto; 

resurse umane: cadre didactice: Ed. Andrei Ana-Liliana, prof. înv. preşc. Fărcaşiu Daniela,  prof. înv. preşc. 

Godiciu-Runcan Ileana-Maria,  ed. Luca Maria,  prof. înv. preşc. Macovei-Costea Maria-Viorela, ed. Maria 

Aritica,  ed. Mihaiu Antoneta,  prof. înv. preșc. Morar Cipriana, prof. înv. preşc. Muntean Cristina - G.P.P. 3 

Sebeș-coordonator grădiniță, Prof. înv. preșc. Salade Izabela; 

Prof. înv. Preșc. Moldovan Alina - Grădinița cu P.N. Sânmiclăuș; 

Preot Moldovan Claudiu - Parohia Sânmiclăuș; 

copii  şi părinţi- G.P.P. 3 Sebeș; 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș; 

Sânmiclăuș, jud. Alba; 

 

DISEMINARE: 

În presa locală, pe facebook, în cadrul comisiiloe metodice şi a Cercurilor  

pedagogige, în diverse publicaţii şi în cadrul simpozioanelor şi a conferinţelor ştiinţifice; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

Portofolii cu poze din activităţi, feed-back-ul beneficiarilor, portofolii; 
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PARTENERIAT EDUCAŢIONAL  DE VOLUNTARIAT 

 

Merloiu Monica 

Şcoala Gimnazială ,,Duiliu Zamfirescu" Focșani 

 

               

 

I. ARGUMENT 

  Actuala societate se caracterizează prin numărul din ce în ce mai mare al persoanelor vârstnice. 

Acest lucru presupune desigur o atenţie sporită din partea societăţii. Trebuie asigurate alternative de îngrijire 

pentru această categorie de vârstă şi nu în ultimul rând trebuie asigurate famililor care au în îngrijire vârstnici 

condiţiile necesare pentru asistenţa acestora. Aceste obiective pot fi realizate numai dacă membrii comunităţii 

îşi asumă responsabilităţile care-i revin în acest domeniu. Deci educarea tinerilor în domeniul îngrijirii celor 

de vârsta a treia trebuie începută cât de devreme posibil. Iată câteva idei care au stat şi stau şi în momentul 

actual la baza încheierii parteneriatului de voluntariat. 

  Vârstnicii îndrăgesc copiii şi  sunt deschişi faţă de această categorie de vârstă şi dezvăluie mult mai 

liber problemele care îi preocupă. Iar copiii se ataşează cu uşurinţă de vârstnici şi doresc să facă ceva concret 

pentru ei. Iată deci ca am ajuns la un moment care facilitează ambele părţi în atingerea scopului propus şi 

anume : formarea la tineri a unui comportament responsabil faţă de cei de vârsta a III-a, respectiv crearea 

pentru vârstnici a condiţiilor necesare pentru a preveni sentimentul de inutilitate. 

 Se preconizează ca după un an de “acomodare” prin programe comune să oferim copiilor modele care 

pot fi urmate în condiţiile îngrijirii şi supravegherii unui vârstnic. Asistaţilor Centrului de îngrijire li se oferă 

posibilitatea de a-şi retrăi clipele fericite ale tinereţii şi de a oferi în această epocă caracterizată de transformări 

profunde un punct sigur tinerilor în curs de formare. 

 Participarea la Programele de acţiune comunitară oferă copiilor posibilitatea de a înţelege şi de a 

conştientiza problemele cu care se confruntă alte persoane din comunitate. 

 Voluntarii care participă la acest program vor încerca să aducă un strop de bucurie pe chipurile 

vârstnicilor de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă, Satu Mare. 

 Prin acţiunile pe care le vom desfăşura împreună,copiii vor învăţa să recunoască rolul pe care îl au ei 

în comunitatea asistaţilor de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă , Satu Mare. 

 

 

II. DESCRIEREA PROIECTULUI 

  BENEFICIARII PROIECTULUI 

• Şcolarii clasei a II-a A de la Scoala Gimnaziala ,,Duiliu Zamfirescuʺ 

• asistaţii de la Centrul de Îngrijire şi Asistenţă 

• copii cu tulburari de dezvoltare din cadrul Centrului de Terapii Recuperatorii 

 

 

1. REALIZATORI DE PROIECT 

Prof. Merloiu Monica 

Psiholog Manolescu Simona 

Inspector Morunglav Afrodita 

 

 

 COLABORATORI 

• prof.religie: Balasoglu Florin 

• consilier şcolar: Drastaru Lucica 

• prof. Ilie Anca Adriana 

 

2. DURATA 

• noiembrie 2019 – mai 2020 

3. INSTITUŢIILE IMPLICATE ÎN REALIZAREA PROGRAMULUI 

• Scoala cu clasele I-VIII „Duiliu Zamfirescu” Focşani reprezentată prin dir. Moraru Petrica 
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• Centrul de Îngrijire şi Asistenţă  

• Centrul de Terapii Recuperatorii pentru Copiii cu Tulburari de dezvoltare– reprezentată de dir. 

• Comitetul de părinţi de la clasele implicate în voluntariat 

 

 

4. SCOP 

• Elaborarea şi implementarea modelelor de conduită în supravegherea şi îngrijirea vârstnicilor si a copiilor cu 

tulburari de dezvoltare; 

• Organizarea unor activităţi comune de către şcolari în spiritul formării   virtuţiilor precum: prietenia, bunătatea, 

colaborarea şi spiritul de întrajutorare; 

• Formarea unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

• Prevenirea sentimentului de inutilitate la cei de vârsta a treia. 

 

 

5. OBIECTIVE SPECIFICE 

 a.)Privind şcolarii: 

  

• Formarea unui comportament adecvat faţă de cei în vârstă sau fata de copiii cu tulburari de dezvoltare ; 

• Implicarea directă a tinerilor în soluţionarea problemelor pe care le poate ridica înaintarea în vârstă; 

• Formarea unor atitudini pozitive care pentru un cetăţean activ al societăţii moderne  sunt indispensabile şi 

pe care trebuie să le manifeste în situaţii de dificultate. 

 

b.)Privind cadrele didactice: 

 

• Să creeze model comportamental şcolarilor, pentru ca în relaţiile acestora cu persoanele vârstnice sau cu 

copiii cu tulburari de dezvoltare să poată acţiona conform cerinţelor; 

• Să asigure condiţii necesare pentru ca modelele oferite să fie implementate în viaţa cotidiană; 

• Să pregătească tânăra generaţie pentru responsabilităţile pe care trebuie să le satisfacă la vârsta adultă. 

 

c.)Pentru asistaţii vârstnici şi copiii asistaţi 

 

• Prevenirea sentimentului de inutilitate prin implicarea directă în formarea tinerilor; 

• Formarea şi susţinerea sentimentului de ataşament faţă de cei tineri. 

 

 

III. ACTIVITĂŢI ÎN PROIECT 

 

DESCRIEREA DETALIATĂ A PROIECTULUI 

1. LANSAREA PROGRAMULUI 

Lansarea programului se face în prezenţa voluntarilor, a reprezentanţilor celor două instituţii partenere , a 

părinţilor şi a presei. 

 

2. ORGANIZAREA TEHNICĂ A PROIECTULUI 

• Se stabilesc scopul şi posibilităţile derulării acestuia, tipurile de activitate, obiectivele urmărite şi modul în care 

cei implicaţi în program pot fi implicaţi în realizarea lui. 

• Materialul astfel întocmit este prezentat celor doi reprezentanţi oficiali ai instituţiilor implicate şi se oficializează 

parteneriatul. 

 

3. ACTIVITĂŢI  PRIN CARE SE REALIZEAZĂ OBIECTIVELE PROPUSE 

a.) Întocmirea documentaţiei necesare pentru oficializarea parteneriatului educaţional şi stabilirea 

activităţilor comune. 

Perioada:  noiembrie 2019 

Răspunde: Manolescu Simona 

                  Merloiu Monica 
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b.) Balul iernii cu surprize – implementat de Centrul Comunitar Copii cu Dizabilitati Focsani – care are ca 

scop organizarea festiva a Zilei Internationale  a persoanelor cu Dizabilitati – 3 decembrie 2019 

c) ,, Datini din străbuni”( colinde, pluguşor, Obiceiuri de Crăciun în scopul păstrării tradiţiilor strămoşeşti). 

   Perioada:  decembrie 2019 

                     Răspunde: Merloiu Monica  

                                      Manolescu Simona 

                                      Inspector Morunglav Afrodita 

 

d)  Un zâmbet, o floare de 8 Martie” ( program artistic ) 

                     Perioada:  martie 2020 

                     Răspunde: Merloiu Monica  

                                      

 

e.)Sărbătoarea primăverii ,,Împreună de Paşte” 

Perioada: aprilie 2020 

                     Răspunde: Merloiu Monica  

                                      Manolescu Simona 

 

f.)     Activităţi gospodăreşti: ,,Fapte bune, să ajutăm” 

  Perioada: mai 2020 

                    Răspunde: Merloiu Monica  

                                      Manolescu Simona 

     

IV.EVALUARE 

EVALUAREA OBIECTIVELOR SPECIFICE ALE PROGRAMULUI 

 

a.) pentru obiectivele care vizează copiii: 

 

• se va urmări numărul de copii care s-au implicat efectiv în activităţi; 

• realizarea de compuneri şi a unui desen care să pună în evidenţă sentimentele pe care le-au trăit cu ocazia 

întâlnirilor cu vârstnicii; 

 

b.) pentru obiectivele care vizează vârstnicii 

 

• se va urmări receptivitatea vârstnicilor si a copiilor cu tulburari de dezvoltate şi participarea activă la programele 

derulate; 

• discuţii pe tema : copiii, oameni de viitor 

  dragostea şi ajutorul celor din jur pot însenina apusul; 

 

c.) pentru obiectivele ce vizează realizatorii proiectului 

 

• respectarea planificării şi desfăşurării activităţilor în concordanţă cu derularea programului; 

• alcătuirea unui portofoliu care să oglindească momente din derularea programului; 

• întocmirea unui raport final cu descrierea modului în care s-a derulat proiectul. 
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PROIECT EDUCAŢIONAL DE VOLUNTARIAT 

SHOEBOX, 

CADOUL DIN CUTIA DE PANTOFI 

Salade Izabela 

Grădiniţa cu program prelungit  nr. 3 – Sebeș 

 
 

An şcolar 2019-2020 

ARGUMENT 

 

"ShoeBox - Cadoul din cutia de pantofi" este o încercare de a face lumea  

un loc mai frumos pentru copii. Este un proiect  în care sunt implicați oameni care ajută alți oameni, un 

proiect prin care se dorește strângerea de cadouri pentru copiii sărmani, în pragul Crăciunului. Ne facem 

singuri un dar, aducând bucurie în inima unui copil. 

 

SCOPUL PROIECTULUI 

Implicarea copiilor și a familiilor acestora, precum și a cadrelor didactice în acțiuni de voluntariat;  

 

OBIECTIVE: 

să pregătească împreună cu părinţii cutii cu daruri; 

să confecţioneze felicitări de Crăciun; 

 

GRUPUL ŢINTĂ: 

preșcolarii de la Grădiniţa cu program prelungit  nr. 3 – Sebeș;                       

copii din localitatea Sânmiclăuş, judeţul Alba; 

 

RESURSE: 

timp: 09-13.12.2019; 

materiale necesare: cutii de pantofi, jucării, haine, dulciuri..., carton, carioci,  

culori, lipici, hârtie de împachetat, aparat foto; 

resurse umane: cadre didactice: Ed. Andrei Ana-Liliana, prof. înv. preşc. Fărcaşiu Daniela,  prof. înv. preşc. 

Godiciu-Runcan Ileana-Maria,  ed. Luca Maria,  prof. înv. preşc. Macovei-Costea Maria-Viorela, ed. Maria 

Aritica,  ed. Mihaiu Antoneta,  prof. înv. preșc. Morar Cipriana, prof. înv. preşc. Muntean Cristina - G.P.P. 3 

Sebeș-coordonator grădiniță, Prof. înv. preșc. Salade Izabela; 

Prof. înv. Preșc. Moldovan Alina - Grădinița cu P.N. Sânmiclăuș; 

Preot Moldovan Claudiu - Parohia Sânmiclăuș; 

copii  şi părinţi- G.P.P. 3 Sebeș; 

 

LOCUL DE DESFĂȘURARE: 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 3 Sebeș; 

Sânmiclăuș, jud. Alba; 

 

DISEMINARE: 

În presa locală, pe facebook, în cadrul comisiiloe metodice şi a Cercurilor  

pedagogige, în diverse publicaţii şi în cadrul simpozioanelor şi a conferinţelor ştiinţifice; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

Portofolii cu poze din activităţi, feed-back-ul beneficiarilor, portofolii; 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL “ OAMENII DE LÂNGĂ NOI” 

 

Prof. Trifu Anca 

Grădiniţa cu P.P. Căsuţa Poveştilor, Sibiu 

 
 

Motto:                                                         

 „  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele  înseamnă a le lăsa moştenirea cea  mai preţioasă „                 

                                                                                                                             Montegazza                        

 

 

 

ARGUMENT 

        Copiii de la natură nu sunt nici buni, nici răi, dar pot deveni buni sau răi, ca urmare a metodelor pozitive 

sau negative de educare. 

       În perioada preşcolară, copilul trăieşte o amplificare şi diversificare a stărilor afective, dar i se conturează 

şi posibilitatea de evaluare interioară comparativă a lor. El experimentează emoţii din ce în ce mai complexe 

şi mai nuanţate. 

      Studii recente au relevat faptul că relaţiile afective şi stările emoţionale conturează ceea ce denumim 

„inteligenţă emoţională”. Ea este aceea care ne ajută să ne facem plăcuţi la locul de muncă sau în colectivul 

din care facem parte, să putem comunica eficient, să ştim să ne apropiem de cei pe care-i simpatizăm sau pe 

cei pe care vrem să-i ajutăm. Inteligenţa emoţională este factorul de legătură, liantul între o persoană şi mediul 

din care face aceasta parte. 

      În acest context, unul dintre obiectivele grădiniţei şi familiei este educarea copiilor în sensul omeniei, 

generozităţii, receptivităţii la durerile şi bucuriile celor din jur. 

      Având în atenţie şi preocupare toate acestea, am conceput un proiect de implicare a copiilor în acţiuni 

social-umanitare, intitulându-l „Oamenii de lângă noi”. 

     Ne-am concentrat acţiunile şi activităţile către persoanele în vârstă de la Căminul de bătrâni, ştiind că au 

nevoie acută de afecţiune şi atenţie, ne-am dat seama că prezenţa copiilor, prin puritatea şi candoarea lor, le va 

aduce imensă bucurie în sufletele lor triste, de oameni izolaţi de familie. 

      Tematica şi ţinta proiectului au fost acceptate cu bucurie şi receptivitate atât de către copii cât şi de părinţi.   

 

II.     DESCRIEREA PROIECTULUI 

 

❖ INIŢIATORI PROIECT: 

- Prof. Trifu Anca 

❖ GRUPUL ŢINTĂ: 

- Preşcolarii Grupei mari- Floricele de la Grădiniţa cu P.P. Căsuţa Poveştilor, Sibiu 

❖ BENEFICIARI  INDIRECŢI: 

-părinţii; 

-grădiniţa; 

-comunitatea 

❖ BENEFICIARI  DIRECŢI: 

-copiii, cadrele didactice 

-părinţii copiilor 

-bătrânii căminului 

❖ DURATA PROIECTULUI: 

-An şcolar 2019/2020 
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❖ LOCAŢIA: 

•Grădiniţa cu P.P. Căsuţa Poveştilor şi Căminul Spital, Sibiu  

 

❖ RESURSE UMANE: 

•cadrele didactice ale grădiniţei ; 

•preşcolarii GRUPEI MARI - Floricele; 

•părinţii preşcolarilor; 

•bătrânii căminului partener; 

 

❖ RESURSE MATERIALE: 

• sponsorizări din partea părinţilor şi ale cadrelor didactice; 

• donaţii; 

 

❖ SCOPUL PROIECTULUI 

- dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect faţă de persoanele în vârstă 

  

❖ OBIECTIVE GENERALE 

-Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de ceilalţi; 

-Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate; 

-Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur; 

-Însuşirea regulilor de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor; 

-Formarea unui comportament civic, onest faţă de oameni ; 

-Antrenarea în activităţi artistice şi practice pentru beneficiile celor din jur; 

 

❖ OBIECTIVE OPERAŢIONALE 

     Privind  copiii: 

•să înveţe poezii, cântece; 

•să realizeze lucrări practice cât mai originale folosind tehnicile învăţate anterior; 

•să se manifeste creativ, imaginativ; 

•să se manifeste empatic; 

•să dovedească un comportament civilizat, politicos; 

•să trăiască emoţii de bucurie atunci când dăruiesc; 

   Privind părinţii: 

•să participe activ la acţiunile şi activităţile desfăşurate în cadrul parteneriatului; 

•să conştientizeze valoarea morală şi educativă a desfăşurării acestui proiect; 

    Privind cadrele didactice: 

•să informeze părinţii în legătură cu scopul şi conţinutul proiectului; 

•să ofere materiale scrise, detalii pentru buna derulare a proiectului; 

•să antreneze părinţii în participarea activă la acţiunile desfăşurate prin acest proiect; 

•să consilieze părinţii în legătură cu problemele care pot apărea pe parcursul desfăşurării proiectului; 

 

❖ METODE, TEHNICI  DE  LUCRU: 

•observaţia, conversaţia, explicaţia, exerciţiul, descoperirea, dramatizarea; 

•lucrul în echipă, individual şi în perechi, desen, decupare, asamblare, decorare; 

  

❖ REZULTATE  DEZIRABILE: 

•implicarea benevolă a părinţilor în acţiunile noastre şi acordarea sprijinului material necesar; 

•iniţierea preşcolarilor şi nu numai în elaborarea şi derularea unor acţiuni de caritate faţă de semenii noştri; 
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•creşterea nivelului de toleranţă a părinţilor dar şi al copiilor faţă de persoanele neajutorate; 

•dezvoltarea spiritului de întrajutorare şi cooperare, a experienţei de lucru în grup şi de a se pregăti împreună 

pentru diferitele sărbători; 

 

❖ MONITORIZAREA  ŞI  EVALUAREA PROIECTULUI: 

• munca în echipă, deplasarea în teren, convorbirea, portofoliul cu aspecte semnificative, daruri pentru bătrâni, 

fotografii, schimb de informaţii, expoziţii de fotografii realizate în timpul desfăşurării proiectului, montajele 

literar artistice cu prilejul sărbătorilor; 

 

❖ MEDIATIZAREA PROIECTULUI: 

•prin avizierul şi site-ul  grădiniţei; 

•în cadrul comisiei metodice şi a şedinţelor cu părinţii; 

•în mass-media. 

 

❖ DISEMINAREA  REZULTATELOR: 

•rezultatele proiectului şi experienţa pozitivă va fi cunoscută la nivelul grădiniţei şi instituţiei implicate în 

proiect; 

•familia va fi implicată activ în desfăşurarea poiectului; 

 

❖ FINALIZAREA PROIECTULUI: 

•se va aprecia reuşita proiectului şi se vor identifica unele nevoi care să ducă la conceperea unui nou proiect. 

 

PROGRAMUL EDUCAŢIONAL “ OAMENII DE LÂNGĂ NOI” 

CALENDARUL DE ACTIVITĂŢI 

2019-2020 

 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activităţii 

Conţinutul activităţii Locul de desfăşurare 

1. Decembrie 

2019  

’’Deschide uşa 

creştine’’ 

Întâlnire pentru înmânarea darurilor 

şi a pachetelor 

Program artistic (colinde de 

Crăciun) 

Căminul de bătrâni 

2. Aprilie 

2020 

„Lumină din 

lumină” 

Vizită la căminul de bătrâni cu 

înmânarea pachetelor pregătite. 

Confecţionarea şi înmanarea unei 

felicitări semnificative 

Căminul de bătrâni. 
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Importanța activității de voluntariat pentru educație și formare profesională 

 

Prof.Înv.Primar Păcurariu Crinișoara Adina 

Școala Gimnazială Nr.7 Petroșani 

 

               Voluntariatul a cunoscut în ultimul timp o ascensiune rapidă în domenii diverse. Voluntariatul 

înseamnă să socializăm mai mult, să-i ajutăm pe semenii noștri dând dovadă de compasiune, înțelegere, 

dragoste. Prin acțiunile de voluntariat putem obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

                În România, activitatea de voluntariat a cunoscut în ultimul timp o dezvoltare rapidă, începând de la 

nivel local, până la nivel național și internațional, în domenii extrem de diferite (asistența și serviciile sociale, 

cultural, medico-sanitar, educativ etc). Prin urmare, această mișcare se desfășoară într-un cadru legal și este 

susținută de Legea nr. 78/2014 privind reglementarea activității de voluntariat în România, publicată în 

Monitorul Oficial, Partea I, nr. 469 din 26 iunie 2014. 

                Se știe că voluntariatul este un element însemnat în dezvoltarea educației și formării profesionale. 

Criteriul de bază al acestuia este responsabilitatea obținută efectiv numai prin muncă, din care derivă respectul, 

la care se adaugă și alți factori importanți, respectiv  comunicarea și socializarea. De asemenea, activitatea de 

voluntariat presupune interacțiune, spirit civic și organizatoric, curaj, încredere, colaborare, inițiativă, 

responsabilitate și dinamism. Participând la această mișcare, înveți să promovezi într-o formă creativă ideile 

personale și să lupți pentru realizarea lor până la final. Așadar, prin acțiuni de voluntariat poți dezvolta sau 

obține abilități și cunoștințe noi, dar și competențe sociale (încredere, solidaritate, toleranță, etc), devenind 

astfel mai conștienți de ceea ce se întâmplă în jurul nostru. 

                 Este clar că această activitate non-profit, nu înseamnă numai investiție în tine însuți, înseamnă să te 

conectezi la colectivitate, să socializezi mai mult, să fii activ într-un mod util și distractiv, înseamnă apartenența 

la un grup pe care să-l ajuți necondiționat în timpul liber. 

                 Pentru a înțelege mai bine sensul cuvântului “voluntar”, am încercat să aflăm care este etimologia 

acestuia și am descoperit că o variantă o întâlnim în latină “voluntarius”, iar cealaltă în franceză ”volontaire” 

și se referă la oameni și manifestările lor. “Voluntar” înseamnă conform explicațiilor din DEX, – “care 

acționează de bunăvoie, din proprie inițiativă, nesilit de nimeni în mod conștient; (despre acțiuni) care se face 

de bunăvoie, fără constrângere”. 

                 Din experiența profesională, pot afirma că a fi voluntar înseamnă să dai dovadă de compasiune, de 

răbdare și înțelegere, de grijă nemăsurată și de dragoste pentru cei pe care îi sprijinim. Cu riscul că mă repet, 

a fi voluntar înseamnă să fii uman și să ai valoare pentru că aceste calități sunt de neprețuit. 

                  Activitatea de voluntariat îți dă posibilitatea să cunoști oameni din domenii variate, să colaborezi 

și să închei relații de prietenie cu ei, pentru a obține în viitor susținerea lor fără rezerve. În acest context, m-
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am implicat de ceva vreme în acest tip de activitate ca membru coordonator voluntar la un centru de educație 

incluzivă, în urma realizării unui parteneriat între școala unde activez și această organizație, în ideea de a 

participa împreună cu elevi voluntari. 

Ca urmare a acestei colaborări am inițiat câteva activități sociale și educative, la care am participat împreună 

cu un grup de elevi entuziaști din școala gimnazială, care s-au oferit voluntari pentru a-i ajuta pe copiii cu 

dizabilități de aici. Prima întâlnire a avut loc în condiții normale. Cu toate că la început voluntarii au fost 

reticenți, chiar puțin speriați și emoționați, în cele din urmă s-au adaptat și au creat o punte de legătură cu 

aceștia prin atitudine, fiind deschiși și prietenoși, prin jocuri, sprijinindu-i și lucrând împreună cu ei, în final 

comunicând prin gesturi adecvate și cuvinte simple, clare, distincte, de laudă. La următoarele întâlniri, 

activitățile s-au desfășurat din ce în ce mai bine, sub coordonarea noastră directă, astfel că acești copii cu 

dizabilități s-au bucurat de prezența noastră, iar elevii voluntari au fost mulțumiți că au avut oportunitatea de 

a-i ajuta pe semenii lor lucrând în echipă și în același timp învățând și experimentând lucruri noi. 

                  O altă activitate de voluntariat în care am fost implicată direct aparține de data aceasta domeniului 

cultural, un domeniu total diferit de cel prezentat mai sus, activitate care s-a desfășurat după încheierea unui 

parteneriat între școala în care profesez și Alianța Franceză. La inițiativa acestei organizații, s-a creat, în urmă 

cu un an, un club de limbă franceză pentru copiii cu vârste cuprinse între 7 și 12 ani, la care am participat în 

calitate de profesor voluntar împreună cu câteva colege. O dată pe lună, ne întâlneam cu copiii la acest club, 

unde realizam de fiecare dată activități ludice, practice și interesante, astfel că feed-back-ul copiilor era unul 

pozitiv mai tot timpul. Prin acțiunile clubului se încuraja participarea și implicarea tinerilor elevi la tot felul de 

activități ce țineau de cultură. 

                    Extrem de reușită a fost și colaborarea pe care am avut-o cu o organizație non-guvernamentală 

ecologistă. Personalul acestei instituții s-a prezentat la școala noastră pentru a instrui voluntarii participanți, 

oferindu-le informațiile necesare și trasându-le sarcini precise. În urma unui program dinainte stabilit, unui 

grup format din șapte elevi observatori, coordonați de profesorul voluntar, li s-a dat sarcina de a verifica, prin 

rotație în anumite zile plajele de la Marea Neagră, cu scopul de a monitoriza delfinii eșuați. Activitatea aceasta 

s-a desfășurat de două ori pe lună timp de trei luni. Prin această acțiune copiii au învățat să lucreze în echipă, 

să fie solidari și să-și asume responsabilitatea protejării acestor mamifere. 

                   Cu siguranță, voluntariatul rămâne o activitate atractivă și demnă de a fi practicată și sprijinită de 

copii sau adulți, deoarece se desfășoară printr-un proces al flexibilității și al alegerii libere. 

                   În concluzie, valoarea activității de voluntariat, dar și a voluntarului este incontestabilă în 

societatea românească de astăzi și este doar o problemă de timp ca aceasta să fie prețuită cu adevărat. 
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Reciclez și ajut! 

                                                                                                       Profesor Poiată Emilia 

                                                                                  Școala Gimnazială ,,Constantin Platon”Bacău 

 Domeniul: ECOLOGIE ȘI VOLUNTARIAT 

 Data :11 aprilie 2018 

 Scopul activității: Scopul acestei activități a fost ajutarea unui copil bolnav, prin fondurile strânse în urma 

reciclării, dar și cultivarea simțului estetic, al abilităților practice ale elevilor și a conștientizării importanței 

protejării mediului înconjurator prin reciclare. 

Obiectivele activității:  

• Sensibilizarea elevilor prin actele de caritate, pentru ajutorarea persoanelor bolnave 

• Să înțeleagă  responsabilitatea față de mediul înconjurător prin colectatea și reciclarea capacelor din 

plastic 

• Cooperarea elevilor în lucrul pe echipe 

• Cultivarea simțului estetic și a creațiilor artistice. 

Resurse 

UMANE 

Elevii, părinții și cadrele didactice ale școlii noastre au colectat timp de 1 an cca 12000 de capace.  

MATERIALE 

Capace de la peturi. 

Durata și locul desfășurării activității: 3 ore, Piața Tricolorului Bacău 

Descrierea activității: 

Elevii școlii noastre, împreună cu părinții și profesorii au colectat timp de 1 an cca 12000 de capace de la 

peturi , pentru a putea participa la Proiectul Național de Ecologie și Protecția mediului-Eco reporteri în 

acțiune. 

Am ales capacele pe culori și am delegat pentru concurs 5 elevi care au dovedit a avea calități artistice. 

Aceștia au realizat un desen pe asfalt de 9 m2 în cadrul Concursului județean,, PET-CAP- creativiate în 

lumea pădurii ”, tema aleasă fiind  Anul Centenar. 

Elevii s-au implicat activ ,cooperând între ei prin tema aleasă-Eminescu-dincolo și dincoace de Prut, 

punându-si  în valoare abilitățile și aptitudini practice și dezvoltându-se spiritul de echipă. 

Cel mai mult au fost stimulați de faptul ca toate aceste capace vor fi reciclate la o fabrică din Spania, iar  

banii strânși vor fi donați unui copil grav bolnav. 

Impresiile copiilor referitoare la activitatea propusă: 

Mi-a placut mult , chiar dacă a fost greu!. (Andra) 

De mâine voi începe să adun capace pentru alt copil!(Irene) 

Am avut cea mai tare echipă!! (Ana-Maria) 

Concluziile :  

Elevii au conștientizat că munca lor de echipă a avut un rol important în protejarea mediului, dar mai ales în 

ajutorarea unui copil bolnav.  

Au fost fericiți fiindcă munca lor de echipă a fost răsplătită cu PREMIUL 2, în cadrul festivității de premiere 

de la Palatul Copiilor din Bacău. 
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Reciclez si ajut! 
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Ofensiva FAIR PLAY –  
PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

 

Prof. înv. primar Vîlcu Aurelia Crina 

Școala Gimnazială Breasta 

 

Coordonatori proiect: 

• prof. înv. primar Vîlcu Aurelia Crina 

• prof. înv. primar Vașcu Olivian Nicolae 

• prof. înv. preșcolar Badea Liliana 

• prof. înv. primar Bubulică Savu 

Parteneri: 

Comitetul de părinţi al Şcolii Gimnaziale Breasta 

Consiliul local Breasta 

Fundația World Vision România  

ADC EUROBREASTA 

ARGUMENT 

      ”Frecventarea prietenilor să-ți fie ca o școală și convorbirea cu ei, învățătura. Fă-ți din prietenul tău 

un învățător și unește prin el foloasele instrucției cu plăcerea conversației.  

„Baltasar Gracian” 

S-a dovedit, de-a lungul timpului, că jocul, comunicarea, socializarea, relaţionarea, colaborarea şi 

sprijinul reciproc pentru rezolvarea unor sarcini, favorizează cunoaşterea, înţelegerea şi acceptarea între 

semeni, în general, şi elevii şcolii, în special.   

Ofensiva FAIR PLAY – That’s the way se doreşte o continuare a acţiunilor împotriva violenţei, prin 

desfăşurarea unor activităţi atractive şi interactive prin care copiii conştientizează şi exersează, alături de 

profesori  şi de părinţi, anumite norme de conduită, în vederea modelării raporturilor interumane, dar şi în 

direcţia realizării propriei lor identităţi. Atât elevii, cât şi adulţii (părinţi şi cadre didactice) vor stabili şi aplica 

împreună reguli care să vizeze corectitudinea, toleranţa, ideea  de egalitate, permisibilitatea morală faţă de 

persoane cu nevoi speciale şi / sau faţă de familii defavorizate. 

În acelaşi timp, prezentul proiect reprezintă  un pilon de susţinere a persoanelor implicate în 

identificarea nevoilor comunităţii, în implicarea acestora în soluţionarea lor.  

Fondurile necesare realizării proiectului vor fi obţinuţi din:   

• donaţii -  diverse materiale din partea Comitetului de părinţi al Şcolii Gimnaziale Breasta;  

• donaţii din partea Fundației World Vision în vederea achiziţionării unor costume de dans. 

• activităţi de voluntariat: profesori, părinţi, elevi 

Proiectul se adresează unui grup de 30 de copii proveniţi din familii defavorizate care au manifestat dorinţa 

de  paticipare la activităţi extracurriculare şi extraşcolare. 

Realizarea acestui proiect va însemna oferirea unor şanse la educaţie nonformală a unui număr de 30 de 

copii (16 fete şi 14 băieţi). În acelaşi timp, el va promova, atât în rândul tinerilor, cât şi al tuturor membrilor 

comunităţii, voluntariatul, serviciul în folosul acesteia.  

 

• Grup ţintă: 30 de copii  (16 fete şi 14 băieţi) proveniţi din familii defavorizate şi părinţii acestora 

o Beneficiari direcţi: 30 de copii (16 fete şi 14 băieţi) 

o Beneficiari indirecţi: comunitatea locală; elevii şi cadrele didactice din Şcoala Breasta 

DURATA – un an  (2018/2019) 
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ANALIZA SWOT 
 

 Puncte tari: 

✓ Existenţa unui  grup de copii şi de cadre 

didactice cu experienţă în voluntariat; 

✓ Existenţa unei echipe de dans acrobatic și a 

unui cerc de pictură la nivelul clubului; 

✓ Colaborarea cu World Vision România 

✓ Colaborarea cu ADC EUROBREASTA 
 

  

 Puncte slabe: 

✓ Insuficienţa fondurilor necesare realizării 

tuturor obiectivelor; 

✓ Întâmpinarea unor reticenţe faţă de acţiunile 

propuse, din partea anumitor  persoane; 

✓ Comunicare deficitară între membrii clubului 

şi familiile copiilor din grupul ţintă; 

 Oportunităţi: 

✓ Existenţa unui număr însemnat de copii 

receptivi la educaţie, în general, şi la educaţia 

nonformală, în special, dornici de schimbare şi 

de afirmare; 

✓ Existenţa unor cadre didactice şi elevi talentaţi 

în diverse domenii (pictură, teatru, dans etc.) 

✓ Sprijinul comunităţii/ potenţialul impact asupra 

acesteia;  

  Ameninţări: 

✓ Programul şcolar poate amâna activităţile 

propuse; 

✓ Implicarea membrilor clubului „Micii 

Salvatori” Breasta în alte activităţi 

extraşcolare; 

 

 

SCOP: 

Dezvoltarea trăsăturilor pozitive de caracter, prin implementarea programului „OFENSIVA FAIR – 

PLAY – That’s the way!” ca resursă alternativă a procesului educaţional pentru abordarea formării şi modelării 

caracterului, prin construirea de atitudini, valori şi strategii de intervenţie.  

 

OBIECTIVE: 

• Valorificarea experienţelor pozitive din activitatea membrilor Clubului MICII SALVATORI şi 

promovarea fair-play-ului prin exemple de bune practici; 

• Promovarea valorilor fundamentale precum: responsabilitatea, implicarea, generozitatea, toleranţa, 

fair play-ul; 

• Reducerea/preîntâmpinarea unor fenomene antisociale, a abandonului şi a absenteismului şcolar; 

• Stimularea şi multiplicarea iniţiativelor elevilor în viaţa comunităţii; 

• Creşterea gradului de participare a părinţilor la activităţile derulate în şcoală şi în comunitate; 

• Transformarea educaţiei nonformale în sursă de dezvoltare comunitară; 

• Consolidarea parteneriatului educaţional: şcoală – familie – comunitate 

• Dezvoltarea spiritului antreprenorial și al voluntariatului în rândul părinților și al copiilor din mediul 

rural. 

 

PARTENERI,  SPONSORI,  DONATORI 

• Şcoala Gimnazială Breasta 

✓ voluntariat (îndrumarea şi instruirea copiilor) – 4 cadre didactice 

✓ imprimantă, consumabile 

• Comitetul de părinţi al Şcolii Gimnaziale Breasta 

✓ voluntariat  (confecţionarea a două costume de clown, a unor decoruri) –  16 părinţi 

✓ cheltuieli transportul copiilor la concursuri; 

• Consiliul local Breasta 

✓ utilităţi (energie electrică, apă, energie termică, igienizare) 

• World Vision România – Biroul zonal Dolj  
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✓ donaţii materiale  (echipamente sportive: pantaloni-colant, tricouri, şorturi, opincuţe, jambiere 

etc. )  

• ADC EUROBREASTA: 

✓ achiziţionarea materialelor din contul asociaţiei . 

 

ACTIVITĂȚI PROPUSE: 
 

1. Să înceapă ofensiva!  

• Întâlnire de lucru a echipei de proiect și a membrilor clubului de voluntari „Micii Salvatori” pentru 

stabilirea  programului de activităţi şi a responsabilităţilor; 

         Responsabili: Echipa de proiect                                                                                     octombrie 2018 

 

2. Ce ne dorim? 

• Prezentarea şi dezbaterea proiectului în cadrul şcolii, în prezenţa cadrelor didactice, conducerii şcolii, 

comitetului de părinţi; 

• Analiza propunerilor venite din partea părinţilor şi a profesorilor şi includerea acestora în activităţile 

proiectului; 

• Prezentarea proiectului şi solicitarea feedback-ului potenţialilor parteneri: Fundaţia World Vision 

Romania, ADC  EuroBreasta, Școala Gimnazială  Breasta, Consiliul  Local Breasta, Comitetul de 

părinţi  

       Responsabili: Echipa de proiect                                                                                          octombrie 2018 

 

3. Dacă ai căzut, eu te ridic ! - Invitaţie la Fair-play 

• Întâlniri / dezbateri cu privire la definiţia fair-play, principii şi reguli ale acestuia. 

• Realizarea de pliante prin care se militează pentru o atitudine fair-play în şcoală şi în comunitate. 

 Responsabili: Echipa de proiect                                                                                          noiembrie 2018 

 

4. Implică-te şi tu!  

• Campanie de donare a unor sume în scop umanitar 

• Participare la spectacole umanitare 

       Responsabili: Echipa de proiect                                                             decembrie 2018;   martie-aprilie 

2019 

 

5. Mesajul nostru pentru toţi dascălii  

• Participare cu spectacol la Cercul pedagogic al învăţătorilor 

       Responsabili: Echipa de proiect                                                                                           mai 2019                                                                                            

 

6. Zâmbeşte, nu te costă nimic!  

• Distribuirea unor postit-uri cu mesaje şi imagini care să aducă zâmbetul pe chipul tuturor.  

       Responsabili: Echipa de proiect                                                                                           mai 2019                                                                                            

 

7. Promovăm prietenia, toleranţa şi fair-play-ul 

• Participare la concursul judeţean de dans 

  Responsabili: Echipa de proiect                                                                                           iunie 2019                                                                                            

 

8. Diseminarea proiectului 

• Afişarea rezultatelor proiectului pe panourile IMPACT World Vision din şcoală (fotografii, mărturii, 

premii) 
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DIN ACTIVITĂȚILE PROIECTULUI 

 

 Promovăm prietenia, toleranţa şi fair-play-ul! 

 Am realizat pliante pe care le-am distribuit colegilor din școală. 

 

 

 

 Am participat și am încântat publicul cu prestația noastră la Campionatul judeţean de dans sportiv  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 modern. (Premiul I și Premiul special) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Mesajul nostru pentru toţi dascălii  

 Am participat cu echipa de dans la Cercul pedagogic al învăţătorilor. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 Zâmbeşte, nu te costă nimic!  

 Am realizat și distribuit postit-uri cu mesaje amuzante. Priviți câteva dintre reacțiile pe care 

le-am obținut...  
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   … la magazinul alimentar       

  

 

 
 

 

 
     ... la cabinetul medical  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       … la primărie 
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Personajul literar – abordare interdisciplinară: desen, literatură,  

educaţie tehnologică, consiliere 

Clasa aV-a, a VI-a 

Prof.Durbacă Gabriela Valentina 

Şcoala Gimnazială Mihu Dragomir, Brăila 

 

Argument 

Profesorul de limba şi literatura română are un rol important în iniţierea în cultură a elevilor de 

gimnaziu, având în vedere că pentru marea majoritate a elevilor de astăzi divertismentuldin mass-media nu le 

asigură o educaţie şi o conduită care să le asigure însuşirea unor valori moral-civice. 

Prin abordarea interdisciplinară: desen-literatură-educaţie tehnologică-consiliere, a studiului 

personajelor din celor două texte literare Vizită şi D-l Goe elevii învăţă să distingă bunele maniere în limbajul 

verbal şi nonverbal, să propună modalităţi de remediere a comportamentului personajului literar copil, dar şi a 

familiei sale. Desenul şi literatura sunt modalităţi de reprezentare a unei realităţi subiective pentru că modelul 

nu poate fi altul decât realitatea aşa cum e ea percepută de autor la un moment dat. Arta nu e imaginea realităţii, 

ci reprezentarea ei, o transfigurare prin propria imaginaţie şi sensibilitate. Spaţiul desenului, al benzii desenate 

şi cel al textului literar se detaşează de realitatea pe care o au ca model. Alegerea textelor-suport, modul de 

orientare al lecturii acestora prin metode didactice moderne orientează elevii spre lecturi interesante ale unor 

opere din literatura caragealiană şi vor creşte eficienţa activităţii de receptare a personajului literar, dar şi a 

dobândirii unor modele culturale, estetice, sociale şi modelul dezvoltării personale. Abordarea personajului 

literar printr-un opţional interdisciplinar, într-o atmosferă de joc şi joacă, creează condiţii favorabile trezirii 

interesului pentru lectură şi, nu în ultimul rând, interpretarea critică a aspectelor sociale şi morale propuse de 

textile-suport. Un astfel de opţional îşi propune trezirea interesului pentru lectură, în general, în mod deosebit 

pentru texte epice, orientarea lecturii elevilor şi iniţierea în interpretarea textului epic, a mijloacelor şi 

procedeelor artistice de caracterizare a personajului literar prin abordarea temei de actualitate-greşita educaţie. 

Ne propunem ca abordarea schiţelor caragealiene, consonante cu orizontul de aşteptare al elevilor, să creeze 

un orizont cultural dinamic şi deschis, lectura textelor să-i dirijeze spre un dialog cu textul şi, prin text, cu 

celălalt şi cu sine însuşi. Pentru un demers analitic, cu scopuri didactice, ne propunem să aprofundăm 

personajul literar în două texte clasice prin formă, dar moderne prin deschidere şi interpretări de adâncime, 

prin metode interactive şi forme moderne de evaluare – portofoliul activităţii elevului şi fişa de observaţie a 

activităţii, rolul profesorului fiind de consilier permanent al elevului, coordonator al întregii activităţi, 

evaluator final. Actul evaluativ, în general, presupune din partea profesorului responsabilitate morală, civică 

şi profesională. În timpul activităţilor, elevii au sentimentul libertăţii redobândite, al propriei satisfacţii, fără 

grijă sau teamă de notă, a plăcerii de a crea şi recepta paralelismul trăsăturilor umane versus trăsăturile fizice 

şi morale ale personajului literar, concepţia despre lume şi viaţă, integrarea în societate. Pornind de la tema 

educaţiei greşite ca antimodel pe care se va construi modelul corect de comportament al copilului, textele D-l 

Goe şi Vizită de I.L.Caragiale vor fi punct de plecare nu doar pentru inventarierea noţiunilor de teorie literară: 

narator, personaj, modalităţi de caracterizare, portretul literar, ci şi pretext pentru exerciţii de autocunoaştere - 

exerciţii de respect de sine şi dezvoltare personală, comunicare asertivă prin evitatea stilurilor de comunicare 

pasivă şi, după moda celor două personaje principale din schiţele caragialiene, stilului de comunicare agresiv. 

Gândirea creativă se va reflecta în compunerile şi eseurile din caietul elevului. Se vor aborda adiacent: 

pedeapsa şi recompensa, politeţea, toleranţa, bunele maniere, drepturile copilului, violenţa, stima de sine la 

adolescenţi, încredere în sine. Se poate spune că prin intermediul caracterizării personajelor literare, elevii îşi 

pot revizui propriul caracter, îşi dezvoltă calităţile, îşi recunosc defectele. Cunoscând mai multe tipuri umane, 
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ei încearcă să semene unora, evitând, totuşi, greşelile. Văzând lumea prin intermediul personajelor, cunoscând 

calităţi morale sau nu pe care nu le-a întâlnit în lumea reală, copilul îşi formează o viziune mai amplă asupra 

lumii şi psihologiei omului în general şi asupra lui însuşi. 

Competenţe generale: 

1. receptarea cu sensibilitate și spirit critic a unui mesaj artistic; 

2. utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor plastic; 

3. exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate4; 

4. formarea capacităţii de proiectare, executare, evaluare, utilizare şi valorificare a produselor5. 

 
4“1. receptarea cu sensibilitate și spirit critic a unui mesaj artistic: 1.1 Identificarea mesajului transmis prin limbaj artistic 

– descoperirea elementelor de limbaj vizual în lucrări de artă – observarea dominantelor liniare ale formelor verticale, 

orizontale, oblice 1.2 Observarea elementelor de limbaj în lucrări de artă și în compoziții proprii – identificarea diferitelor 

ipostaze ale elementelor de limbaj într-o lucrare de artă – argumentarea expresivității limbajului în lucrările proprii, 2. 

utilizarea de instrumente și tehnici variate specifice artelor plastice, 2.1. Utilizarea adecvată a diferitelor instrumente, 

materiale și tehnici specifice artelor plastice – trasarea de linii în duct continuu, subțire- gros, hașuri, linii punctate, 

întrerupte etc., utilizând creioane, cărbune de desen, tuș, pensule și/sau prin modelare – tratarea picturală a unor suprafețe 

utilizând pensule de diferite mărimi – * 1modelarea unor volume cu mâna și/sau utilizând diferite ustensile specifice, 3. 

exprimarea ideilor, sentimentelor și a mesajelor, utilizând limbajul artistic-vizual în contexte variate: 3.1. Crearea de 

produse artistice, purtătoare de mesaj – realizarea de exerciții de compoziție sugerând dominanta verticală/ orizontală/ 

oblică – organizarea unei suprafeței date folosind puncte, linii, pete – realizarea de compoziții închise/deschise pe teme 

date – realizarea de compoziții cu un centru de interes pe teme date – realizarea de compoziții unitare pe teme date - 

organizarea spațiului plastic pe baza posibilităților variate de trasare a liniei – tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul 

unei compoziții în care sunt folosite culorile calde și/ sau culorile reci – tratarea picturală a unor suprafețe în cadrul unei 

compoziții în care este folosit contrastul unei perechi de culori complementare 

Anexa nr.2 la OMEN nr.3393, 28.02.2017, Programa şcolară pentru disciplina Educaţie plastică clasele V-VIII, clasa 

a V-a,  p. 34, în http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/62-

Educa%C8%9Bie%20plastic%C4%83%20cls%20V-%20VIII%2027.02.2017.pdf  

5“realizarea practică de produse utile şi/sau lucrări creative pentru activităţi curente şi valorificarea acestora”5 

      Idem, Programa şcolară pentru disciplina Educaţie tehnologică clasele V-VIII, clasa a V-a,  p. 5, în  

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-

progr/116Educatie%20tehnologica%20si%20aplicatii%20%20practice.pdf 
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Interdisciplinaritatea cu Consilierea urmăreşte: module tematice6. Formarea şi dezvoltarea acestor competenţe 

generale implică o serie de Valori şi atitudini7, competenţe specifice8 şi conținuturi asociate: Textele-suport 

D-l Goe, Vizită de I. L. Caragiale. 

Competenţe specifice Activităţi de învăţare 

Receptarea textului literar din perspectiva 

abilităților de viață 

Observarea comportamentului personajelor 

literare/ a persoanelor în vederea identificării 

abilității de viață absente sau dobândite  

Asocierea textelor citite cu experiențe personale, 

lectura experiențială, lectura de identificare  

 

 Redactare unei compuneri de exprimare a opiniei 

despre procesul literar, faţă de un personaj 

Exerciţii de identificare a personajelor în 

fragmentul dat 

Exerciţii de selectare a citatelor  

Exerciţii de recunoaştere a modalităţilor de 

caracterizare 

Exerciţii de  identificare a situaţiilor în care nu se 

respectă bunele maniere 

Exerciţii de  recunoaştere a regulilor de bune 

maniere 

 
6“Moduletematice- autocunoaştere şi dezvoltare personală,  dezvoltarea abilităţilor de interrelaţionare în contexte variate, 

comunicare şi abilităţi sociale”. 

        Ibidem, “Programa şcolară pentru disciplina Consiliere, clasele V-VIII, clasa a VI-a”,  p. 8. , în 

http://programe.ise.ro/Portals/1/Curriculum/2017-progr/118-Consiliere%20si%20dezvoltare%20personala.pdf 

 
7“Cultivarea interesului pentru lectură şi a plăcerii de a citi, a gustului estetic în domeniul literaturii. Stimularea gândirii 

autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare 

şi a încrederii în propriile abilităţi de comunicare orală şi scrisă. Abordarea flexibilă şi tolerantă a opiniilor şi a 

argumentelor celorlalţi. Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de limba română şi recunoaşterea rolului acesteia pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea universului cultural. Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală”. 

Anexă Aprobată prin O.M.E.C.T.S. nr. 3961/3.05.2012,  Programa şcolară pentru cursul opţional Lectura şi abilităţile 

de viaţă, p.4. în  www.isjcta.ro/wp-content/uploads/2013/06/Anexa_OMECTS-nr-3961.pdf 
8Competenţe specifice: 

 1.Receptarea textului literar din perspectiva abilităților de viață; 

1.1.  Citirea unor texte care abordează problematica unor abilităţi de viaţă; 

1.2.  Observarea comportamentului personajelor literare/ a persoanelor în vederea identificării abilității de viață absente 

sau dobândite; 

2. Utilizarea lecturii în vederea dezvoltării personale; 

2.2 Asocierea textelor citite cu experiențe personale, lectura experiențială, lectura de identificare. 8 

 Idem, p. 4. 
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Manifestarea unei atitudini de cooperare, spirit de 

echipă, de competitie şi fair-play 

Rezolvarea sarcinilor asumându-şi rolurile în 

grupă 

 

 Exerciţii de exprimare civilizată în gesturi, 

limbaj, atitududine faţă de colegi, cadre didactice, 

părinţi, societate 

Exerciţii – stiluri de comunicare 

Exerciţii de folosire a diverselor materiale: tuburi, 

pastile, pensule, carioca, creioane, cartoane şi 

tehnici: acuarela, tempera, guaşe, colaj, mixtă 

Exerciţii de realizare a unor benzi desenate, 

compoziţii decorative şi compoziţii plastice 

folosind elementele de limbaj plastic 

Exerciţii de  confecţionare de produse utile, 

folosind materiale şi tehnici variate-pălării, cuburi 

Compunere de caracterizare a personajului 

Organizarea lucrului în echipă, Asumarea 

rolurilor şi a sarcinilor, Acceptarea diferenţelor 

Identitate şi alteritate 

 

Mijloace de învăţământ: texte-suport, ilustraţii, fişe, culegeri de texte, desene, postere, caricaturi, benzi 

desenate 

Metode: anagrama, blazon, benzi desenate, bula dublă, cadrane, ciorchinele, cvintetul, cubul, diamantul, 

diagrama Venn, explozia stelară, Frisco, ghicitori, proiectul, rebus, pălării gânditoare, turul galeriei 

Mijloace de evaluare: probe orale, probe scrise – teste pe text la prima vedere, probe practice – interpretare, 

identificarea modalităţilor de caracterizare şi a procedeelor artistice, desene, benzi desenate, anagrame, afişe, 

postere, proiecte, inteligenţe multiple, portofolii. 
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Proiect de voluntariat „Prietenii mei minunați" 

 

prof. înv. primar Chivu Liliana 

Școala Gimnazială „Tudor Vladimirescu”, Tg. Mureș 

 

Pe parcursul anului şcolar 2017/2018, s-a derulat parteneriatul educaţional intitulat „Prietenii mei 

minunaţi”, între Şcoala Gimnazială „Tudor Vladimirescu” şi Centrul Şcolar pentru Educaţie Incluzivă nr. 2 - 

Tg. Mureș.  

Proiectul educaţional se încadrează în domeniul Educaţie pentru dezvoltare personală şi a izvorât din 

necesitatea formării unei culturi incluzive în școlile de masă, scopul acestuia fiind acceptarea, dezvoltarea 

empatiei și a toleranței, socializarea, adaptarea și integrarea copiilor cu CES și a celor cu dificultăți de învățare 

în învățământul de masă. Ideea proiectului s-a născut în anul şcolar 2016-2017 când au avut loc şi primele 

activităţi, cu scopul cunoaşterii şi intercunoaşterii participanţilor şi pentru crearea climatului psiho - pedagogic 

necesar derulării proiectului. 

Proiectul a presupus activităţi lunare realizate în parteneriat pe parcursul a 10 luni de şcoală, eșalonate 

astfel: 

• septembrie - lansarea proiectului şi stabilirea activităţilor 

• octombrie – „Halloween-ul copiilor” 

•  decembrie – acțiunea caritabilă „Şi tu poţi fi Moş Crăciun”  

•  ianuarie  – „Fulgi de zăpadă” 

•  februarie – „Elevii au talent” 

•  martie – „Mărţişor călător” 

• aprilie – Mascota SNAC 

•  mai – „Flori de mai” 

•  iunie – Desene pe asfalt 

Întrucât în anul școlar 2017 – 2018 am condus clasa I, m-am implicat cu elevii în derularea acelor activități 

care au corespuns nivelului lor de dezvoltare psiho – somatică și motivațională, altele pretându-se elevilor de 

gimnaziu. Dintre toate, acțiunea caritabilă „Și tu poți fi Moș Crăciun” a reușit să mobilizeze toți elevii din 

clasă, aceștia participând cu entuziasmul vârstei, la realizarea de donații de alimente neperisabile, hăinuțe, 

rechizite și jucării pentru copii aparținând unor grupuri sociale dezavantajate. În aceste pachete, elevii au 

inserat scurte scrisori sau mesaje însoțite de desene. De atunci, a rămas în tradiția colectivă acest obicei de a 

organiza donații pentru copii, în fiecare an înaintea sărbătorilor de Crăciun și de Paște, călăuziți fiind de 

celebrul citat : 

„Este Crăciun de fiecare dată când îl laşi pe Dumnezeu să îi iubească pe alţii prin tine... da, este Crăciun 

de fiecare dată când zâmbeşti fratelui tău şi îi oferi mâna ta.” (Maica Tereza) 
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Fiecare dintre activitățile propuse a fost abordată cu multă bucurie și implicare, elevii beneficiind din plin 

de susținerea părinților. Exemplific în acest sens, o altă ințiativă devenită tradiție -  „Târgul de mărțișoare”. 

 

   

 

Toate aceste activităţi au reuşit să aducă zâmbete pe chipurile copiilor, să creeze legături și prietenii între 

elevii Școlii Gimnaziale „Tudor Vladimirescu” din Tg.-Mureș cu copiii din Centrul Școlar pentru Educație 

Incluzivă Nr. 2. să stimuleze gândirea critică prin utilizarea metodelor activ-participative, să stimuleze 

inițiativa și  creativitatea, să crească autonomia acțională ca urmare a asumării personale a unor sarcini și 

inițiative, să formeze valori morale (respect, ajutor reciproc, empatie, toleranță) şi să cultive comportamentul 

asertiv astfel încât elevii să conștientizeze afectivitatea de grup ca suport al prieteniei. 

Dintre punctele tari ale proiectului menţionăm:  

- dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale dezavantajate; 

- familiarizarea elevilor cu specificul acţiunilor de voluntariat; 

- dezvoltarea la elevi a abilităților sociale , de comunicare interpersonală, dezvoltarea empatiei; 

- formarea şi dezvoltarea în rândul elevilor a capacităţilor de colaborare , lucru în echipă şi a responsabilității; 

- stimularea gândirii critice a elevilor şi a capacităţii de luare a deciziilor. 

- conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei şi dovedirea unui comportament asertiv; 

- modalități alternative de petrecere a timpului liber. 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1921 

 

O VOCE PENTRU FIECARE 

Proiect educațional   

Morar Ioana Loredana 

Școala Gimnazială ”Matei Basarab” Brebu 

 

  Sunt o învățătoare ce predă în mediul rural din 2003. Cred cu înverșunare că soluția multor provocări 

ale societății actuale se găsește în educație. Împuținarea conflictelor dintre oameni? Eliminarea rasismului, 

a homofobiei? Se pot rezolva prin învățarea toleranței în școală (eu aș face-o materie de bază). O generație 

sănătoasă? Prin educație alimentară. Reducerea sarcinilor nedorite, a BTS-urilor? Prin educație sexuală. Și 

lista poate continua. De asemenea, cred că cea mai profitabilă investiție este cea în resursa umană.  

Sunt o persoană orientată către dezvoltarea personală și una dintre valorile mele de bază este 

învățarea continuă, pe tot parcursul vieții. Tocmai am terminat programul Teach for Romania; acum pot spune 

că fac parte din această incredibilă oraganizație a cărei scop principal este educația de calitate pentru toți 

copiii, din poziția de alumnă. Drept rezultat, am implementat un proiect comunitar prin care 11 profesori din 

școala mea au participat la un curs de formare bazat pe metode inovatoare și pe integrarea copiilor cu cerințe 

educaționale speciale. De asemenea, în cadrul aceluiași proiect toți copiii din clasă au primit rechizite (caiete, 

culori, acuarele), cadouri (dulciuri) de Sfântul Nicolae. Pentru trei dintre ei am procurat haine și încălțăminte 

de iarnă.  

  Ce mă motivează, pe lângă faptul că îmi iubesc meseria și copiii, sunt acele momente când mă 

întâlnesc cu foști elevi și îmi spun cu mândrie despre reușitele lor, despre familiile lor și despre planurile de 

viitor. Mă motivează că observ la mine progres, că îmi dezvolt noi competențe (managementul conflictelor, 

predare diferențiată), că sunt mai stăpână pe mine și le transmit și copiilor aceeași încredere și siguranță pe 

care eu o simt. 

 

Motto:”Natura ne aseamănă, educația ne deosebește.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scopul proiectului: Crearea unui spațiu special și organizarea de acțiuni pentru creșterea încrederii de sine a 

elevilor și scăderea riscului de abandon școlar. 

ELEVII MEI 

Colectivul de elevi este format din 19 copii de clasa a II – a, care se împart după criteriul stimei de sine în 

trei categorii: 

• 16% elevi cu probleme evidente de integrare (provin din familii foarte sărace, cu probleme în asigurarea 

traiului zilnic; nu au rechizite sau cărți – acestea au fost mereu procurate de mine – și sunt adesea respinși 

de ceilalți copii); încrederea în sine este foarte scăzută, neavând curaj să răspundă sau să ridice mâna. Cu 
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multe insistențe și încurajări reușesc să formuleze un răspuns și refuză de cele mai multe ori să iasă în față 

să participe la activitate. 

• 32% elevi cu nevoie constantă de atenție și validare, care cer atenție atât prin comportamente pozitive, 

cât și negative. Nu duc o sarcină la bun sfârșit, renunțând de la prima dificultate. De multe ori spun că lor 

nu le iese nimic sau că nu pot. Se frustrează ușor și sunt reticenți în acceptarea noilor experiențe. De multe 

ori nu își spun și nu își susțin părerea de teamă să nu greșească. 

• 52% elevi care manifestă curaj în asumarea sarcinilor, care lucrează singuri și sunt deschiși către noile 

experiențe. Sunt atenți la explicații, ridică mâna și răspund mereu, rețin informații relativ ușor și au o 

imagine pozitivă de sine.  

  

Trei dintre copii riscă să rămână repetenți. Fără materiale și ajutor în rezolvarea temelor nu vor reuși să-și 

însușească competențele specifice clasei a II- a. Pe termen lung, se traduce în scăderea motivației și, cel mai 

probabil, abandon școlar. O privare de șansă la o viață împlinită.   

În general, părinții sunt implicați și interesați de binele copilului lor, dar nu sunt conștienți de nevoile reale 

ale copiilor fiind tot timpul preocupați de asigurarea traiului zilnic. Eșuează în a răspunde nevoilor emoționale 

și afective ale acestora. Pun mare preț pe notele pe care le iau copiii lor și consideră că aceasta este o condiție 

foarte importantă pentru reușita în viață. 

Scopul proiectului este întărirea stimei de sine pentru jumătate din clasă, pentru îmbunătățirea 

rezultatelor școlare și dezvoltarea armonioasă a copiilor. 

Prin PowerUp voi putea realiza următoarele acțiuni:  

1. Amenajarea unui „Colț de Socializare” 

2. Organizarea a două ateliere cu tema ”Cercul siguranței” 

3. Organizarea unei excursii educative la București 

 

1. Amenajarea unui „Colț de socializare” 

Ne gândim la managementul clasei ca plasare de mobilier și birouri pentru instruire. Sala de clasă este, de 

asemenea, și spațiu pentru setarea pentru interacțiunile sociale, legarea de prietenii, învățarea unor proceduri 

de clasă sau alte activități administrative. Sala de clasă este zona folosită pentru dezvoltarea a șase funcții de 

bază ale interacțiunilor sociale: securitate și adăpost, contact social, identificare simbolică, instrumentalitate 

de activitate, plăcere și creștere. Acest cadru oferă o modalitate de analiză a elementelor aranjamentului în 

clasă (Weinstein, 2003).  

Având în vedere cerințele educaționale ale clasei mele aș vrea să aranjez în clasă un ”colț de socializare”, 

un spațiu care să servească atât pentru învățare cât și pentru socializare și cooperare.  

Acest ”colț” va cuprinde:  

• canapea 

• două fotolii pară 

• masă 

• minibibliotecă ce cuprinde cărți și materiale adecvate și atractive pentru vârsta lor, jocuri (de construcție, 

puzzle, board games) 

• zonă cu resurse (culori, carioci, cartoane și hârtii colorate, markere, acuarele etc).  

Vom folosi acest spațiu atât în timpul lecțiilor pentru rezolvarea diferitelor sarcini cât și în pauze pentru 

socializare și mediu de învățare nonformală. 

Mai jos sunt câteva exemple de activități pe care le voi organiza pentru a facilita colaborarea dintre copiii cu 

probleme de integrare și stimă redusă și cei care se descurcă singuri. 
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• ”provocarea săptămânii” – în perechi (ce vor fi formate la începutul fiecărei săptămâni, în mod aleatoriu 

folosind aplicația Class Dojo) vor avea de îndeplinit o sarcină folosind cărțile și resursele pe care le au la 

dispoziție. Ex: Pe o coală de hârtie descrieți un animal ce trăiește la Polul Sud/ Nord/ Ecuator (în funcție 

de tema unității de învățare pe care o parcurgem în momentul respectiv) și pe partea cealaltă realizați un 

desen reprezentativ pentu animalul ales; scrieți o poveste de o jumătate de pagină în care personajul 

principal să fie un animal și pe partea cealaltă realizați un desen reprezentativ etc. 

• ”povestea lunii” în echipe (alese aleatoriu) vor avea de citit la alegere o poveste/ legendă/ fabulă și de 

întocmit căte o fișă de lectură. Sarcina se va considera îndeplinită dacă toți membrii echipei vor avea la 

termenul stabilit o fișă de lectură completată corect și vor fi capabili să povestească coerent în câteva 

propoziții povestea citită; povestea poate fi citită cu voce tare în grup de un singur membru al echipei sau 

individual în funcție de nevoile fiecăruia, în timpul pauzelor sau a activităților de lectură. 

• ”afișul săptămânii” – pentru fiecare lecție de dezvoltare personală din programă pe care o facem (eu și 

corpul meu/ familia mea/ prietenii mei/ timpul liber/ cine mă ajută să învăț? etc.) vor avea de realizat în 

echipe un afiș/ colaj reprezentativ. 

Pentru fiecare sarcină realizată corect, prin cooperare cu membrii echipei desemnate vor primi puncte în 

cadrul aplicației Class Dojo (acolo fiecare copil are un scor individual, dar si un scor al clasei per total; la un 

anumit punctaj atins de toată clasa pot primi o recompensă, de exemplu o petrecere cu pizza). 

Acest spațiu va fi folosit și în timpul vacanței de vară, deoarece ințenționez să inițiez niște ateliere de 

Limba engleză în cadrul unei Școli de vară. 

 

2. Organizarea a două ateliere cu tema ” Cercul siguranței” 

 

Pentru că jumătate dintre copii au tulburări de atașament, tulburări care se manifestă în comportamentul 

lor, la unii prin violență fizică sau verbală față de ceilalți, iar la alții prin autoizolare aș vrea să organizez două 

ateliere cu tema ” Cercul siguranței” cu un terapeut specializat, unul pentru părinți și celălalt pentru copii. Pe 

părinți i-ar ajuta să conștientizeze nevoile propriilor copii și să fie mai prezenți în viața lor, iar pe copii i-ar 

ajuta să se cunoască mai bine și să-si controleze reacțiile.  

Astfel, efortul de la școală ar fi susținut și de părinți pentru rezultate durabile.  

  

Impactul proiectului 

• Pe termen scurt 

o Cei 16% din elevii mei cu probleme grave de integrare și stimă redusă de sine vor fi integrati 

și în colectivul clasei și, treptat, acceptați de colegi. 

o Pentru toți cei 48% din elevi cu stima redusă vom crea un mediu în care vor învăța să se 

exprime, să colaboreze și să nu se teamă de eșec; acest mediu va fi intermediat și acasă, prin 

conștientizarea părinților în urma atelierelor și excursiei la București; părinții vor deveni mai 

atenți la nevoile emoționale ale copiilor, vor conștientiza nevoia de a fi prezenți în viața lor și 

se va îmbunătăți relația părinte – copil, având în vedere că urmează o perioadă dificilă 

preadolescența și adolescența. 

o Implicit, și cei 52% din elevi care nu prezintă semnele lipsei încrederii in sine, vor învăța să 

fie mai conștienți de ei și mai toleranți cu copiii diferiți de ei. 

• Pe termen mediu 

o Impactul va fi asupra întregii clase, formându-se un colectiv unit, cu copii care vor relaționa 

mai ușor și care se vor adapta condițiilor de învățare din clasa a 5 –a.  

• Pe termen lung 
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o Cu stima crescută și sustinere atât din mediul școlar, cât și de acasa, acești copii se vor dezvolta 

armonios. 

o O să scadă probabilitatea abandonului școlar. 

o Vom pune bazele unor viitori adulți stabili și contribuitori ai unei societăți sănătoase. 
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DĂRUIND, NOI PREȚUIM… 

PROIECT EDUCAȚIONAL CARITABIL 

 
Prof.înv. primar Lăcătuș Cristina 

Școala Gimnazială Ionel Teodoreanu - București 

 

”Adevărata caritate este dorința de a fi folositor celorlalți, fără a avea gândul de a primi o 

recompensă…” 

Emanuel Swedenborg 

 

ARGUMENT 

 

Este nevoie ca școala să inițieze programe și parteneriate care să urmărească dezvoltarea unor abilități 

de participare, exercitarea unor responsabilități care să ducă la o mai bună înțelegere a societății și implicit la 

creșterea calității acesteia.     

Implicarea elevilor în activități care să contribuie la binele comunitar, fie ele de voluntariat, de caritate 

sau ecologice, este un mod de sensibilizare și totodată de diminuare a agresivității deoarece elevul ia cunoștință 

de nevoile celorlalți și se creează anumite legături care duc la o mai profundă responsabilizare.  

Un proiect de acest fel poate fi un mediu de învăţare pentru toţi cei implicaţi: elevi, părinţi, cadre 

didactice, un mod de interacţiune între toţi actorii care joacă un rol în şcoală, în predare/consiliere şi în 

procesele de învăţare.  

Proiectul este cea mai evidentă modalitate de feed-back. Este un mod de a prelucra informaţiile  pe 

care oamenii le au despre propria situaţie, care face ca lucrurile să fie explicite, care dezvăluie relaţiile dintre 

faptele observate şi care sprijină dezvoltarea personalităţii tânărului. Elevii noştrii ne-au demonstrat o 

deschidere deosebită spre nou, prin participarea la diverse proiecte. 

Este o oportunitate pentru noi să învăţăm alături de ei că poţi transforma un vis în realitate , că fiecare 

bătălie câştigată se echivalează cu un pas înainte, că, şi atunci când pierzi, trebuie să analizezi foarte bine 

motivele din cauza cărora ai pierdut. Vom învăţa împreună să fim atenţi la lecţiile pe care ni le dă VIAŢA, să 

nu uităm niciodată prietenii adevăraţi, să fim alături de ei, să fim OAMENI, oricât de sus considerăm că am 

ajuns. 

 

GRUP ȚINTĂ -  elevii clasele P-IV și elevii din clasele V-VIII  

BENEFICIARI -  copiii /  persoane  din comunitate aflate în dificultate 

OBIECTIV GENERAL 

-Optimizarea relației școală –familie-comunitate 

-Dezvoltarea comportamentului prosocial al elevilor  

MOTIVAȚIA 

La baza acestui proiect au stat sensibiliatea și spiritul de echipă de care dau dovadă  elevii atunci când 

sunt implicați în  activități caritabile. 

De asemenea, dorim prin acest proiect să dezvoltăm elevilor calităţi precum toleranţa, altruismul, 

cooperarea, comunicarea, solidaritatea, consolidarea încrederii în forţele proprii si abilitati antreprenoriale. 

 Puncte tari  

-disponibilitatea afectivă a elevilor; 

-dezvoltatre unor abilitati de interelationare pozitivă prin comunicare, lucru în echipă; 

-relații bune de comunicare între elevi, elevi-cadre didactice; 

-existența în școală a logisticii necesare desfașurării activităților educative. 

 Puncte slabe 

-cadru restrâns de resurse financiare 
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-situația pandemică actuală 

-disponibilitatea de timp redusă din partea cadrelor didactice și a parinților 

 

OBIECTIVE SPECIFICE 

-Îmbunătăţirea relaţiilor de comunicare între școala-familie-comunitate 

-Promovarea  unui comportament prosocial  al elevilor 

-Dezvoltarea altruismului şi a empatiei, a abilităților antreprenoriale ale elevilor 

-Promovarea imaginii școlii în comunitate 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

    Proiectul se va desfășura în  5 etape 

 

ETAPA I  -  Lansarea ofertei 

-  Pregătirea elevilor prin activități la nivelul clasei  organizate de diriginți și învățători în vederea sensibilizării 

și responsabilizării.   

 

ETAPA II  -“Un dar de Crăciun!”        

-  realizarea de felicitări pentru cei dragi, decorațiuni pentru bradul de Crăciun  

- spectacol caritabil(serbare) organizat de elevi în zoom cu invitați: profesori, colegi, părinți și invitați din 

comunitate        

    

ETAPA III - “Flori pentru flori” 

-  împărțirea de flori și felicitări realizate de copii 

- daruri din daruri pentru persoanele din comunitate aflate în dificultate și pentru persoanele de la Căminul de 

bătrâni “Sf.Vasile “ sector 4, București 

 

ETAPA  IV - “Lumina speranței...” 

- realizarea de produse / confecționare de podoabe  specifice sărbătorii pascale  împreună cu copiii cu 

dizabilități și/sau   instituționalizați 

 

ETAPA V - “ Copilărie, ce frumoasă ești!” 

- concurs în aer liber parinți-copii, activități fizice în perechi cu copiii cu dizabilități 

- colectare de cărți și jucării dăruite apoi școlilor fară bază materială / copiilor  din familii cu o situație materială 

dificilă 

 

REZULTATELE PROIECTULUI ȘI IMPACTUL SCONTAT 

            Receptivitatea copiilor faţă de activităţile propuse de colegii lor, respectiv: socializarea, dezvoltarea 

simţului de solidaritate şi întrajutorare 

             Realizarea de parteneriate cu instituţii abilitate în vederea realizării unor activităţi educative cu 

implicarea copiilor cu nevoi speciale 

DISEMINARE 

-Prezentare proiectului și rezultatelor în cadrul comisiilor educative și  în CP 

-Realizarea unui CD cu fotografii / înregistrări  care surprind momente din timpul desfăşurării 

proiectului 

-Prezentarea etapelor şi rezultatelor proiectului în comunitatea şcolară şi locală 

-Evidenţierea elevilor participanţi la serbarea de sfârşit de an şcolar, prin acordare de diplome 

-Editarea unui album fotografic în format digital (CD) cu fotografii ale expoziţiei  
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EVALUARE - INDICATORI CANTITATIVI 

-Numărul de participanţi implicati in proiect 

-Numărul beneficiarilor proiectului 

-Frecvența activităților extrașcolare care promovează comportamentul prosocial  

-Modul de implicare afectivă al persoanelor din grupul țintă 

-Spiritul de echipă al coordonatorilor 

-Soluţionarea problemelor, motivarea, flexibilitatea, interesul pentru proiect 

-Originalitatea viziunii creatoare şi a stilului artistic 

-Ineditul viziunii de elaborare a materialelor 

 

EVALUARE - INDICATORI CALITATIVI 

-Dezvoltatrea comunicării între elevi-părinți-școală 

-Calitatea şi eficienţa materialelor didactice realizate ca produs de echipă  

-Interesul elevilor în implicarea în acțiuni similare organizate și  la nivelul claselor 

 

MONITORIZARE 

-Respectarea etapelor concursului 

-Feedback-urile din partea beneficiarilor 

-Evaluarea impactului asupra copiilor şi comunităţii (nr. de participanţi şi implicarea lor în activităţile 

propuse) 

-Implicarea efectivă şi afectivă a membrilor echipei de proiect 
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PROIECT DE VOLUNTARIAT – „DĂRUIND, VEI DOBÂNDI!” 

 

Prof.înv.primar Borș-Humulescu Elena-Iulia 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare” Târgu-Neamț, județul Neamț 

 

ARGUMENT: 

 

Ca dascăli simţim nevoia să ocrotim şi să ne apropiem cu înţelegere şi căldură de copii şi tineri. Atunci 

când în jurul nostru există şi copii aflaţi în dificultate avem datoria morală nu numai de a-i ajuta, dar şi de a 

sădi în sufletul copiilor pe care îi educăm, dragostea pentru semeni. 

       Copiii trebuie deprinşi de mici să-i ajute pe cei cu care soarta nu a fost foarte generoasă, să nu-i uite, 

pentru că ajutându-i dovedesc dreapta credinţă, bunătatea, prietenia şi omenia – toate aceste fiind valori morale 

de înaltă ţinută. 

       Dacă lecţiile de educaţie civică şi de religie îi învaţă pe copii cum să se comporte, să fie mai buni şi 

mai atenţi cu cei din jur, acestea nu sunt suficiente. Este necesar să realizăm adesea şi alte activităţi 

extraşcolare, educaţionale prin care copiii sunt determinaţi să fie mai apropiaţi de cei care au nevoie de ajutor. 

Astfel s-a născut şi ideea acestui proiect educaţional prin care elevii cu care lucrăm vor fi fizic şi sufleteşte 

alături de colegii lor din Tg. Neamț de la Centrul de Plasament, greu încercaţi de destin în toamna anului 2019, 

când toţi copiii din ţară îşi pregăteau cu emoţie ghiozdănelele pentru un nou început.  

      Sper ca acţiunile întreprinse în cadrul acestui proiect vor avea ecou în sufletele micuţilor, iar ceea ce 

învaţă la lecţii în sala de clasă să pună în practică şi cu alte ocazii şi mai ales să o facă  din proprie iniţiativă. 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

        Educarea tinerei generaţii în spiritul prieteniei, al respectului şi al grijii faţă de semeni. 

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

❖ Sensibilizarea elevilor faţă de problemele semenilor lor aflaţi în dificultate; 

❖ Cultivarea sentimentului de întrajutorare ; 

❖ Dobândirea sentimentul de înţelegere şi respect faţă de oameni; 

❖ Dezvoltarea  unor  atitudini pozitive. 

❖ Dezvoltarea abilităţilor copiilor de a rezolva probleme şi de a lua decizii; 

❖ Stimularea activităţii în grup; 

❖ Atragerea efectivă  a elevilor în organizarea unor activităţi cu caracter extracurricular, 

conducând la creşterea numerică şi calitativă a acestor activităţi; 

❖ Promovarea dialogului şi a comunicării între preşcolari şi elevii din ciclul primar: dezvoltarea 

colaborării între cadre didactice;  

❖ Conştientizarea afectivităţii de grup ca suport al prieteniei; 

❖ Stimularea şi promovarea capacităţilor creatoare ale elevilor prin organizarea de expoziţii şi 

concursuri; 

               

INIŢIATOR: 

Colegiul Național „Ștefan cel Mare”, Tg. Neamț 

 

COORDONATORUL PROIECTULUI: 

     Învăţătoare BORŞ-HUMULESCU ELENA IULIA 

        

GRUPUL ŢINTĂ: 

❖ elevii clasei a I a A; 
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❖ cadre didactice; 

❖ părinţi;        

 

RESURSE: 

a) temporale: Proiectul se va desfăşura în perioada  noiembrie 2019-iunie 2020 

b)   umane: 

❖ directori; 

❖ cadre didactice; 

❖ elevi; 

 

c) financiare - finanţarea proiectului este susţinută în mod simbolic de părinţii elevilor de la Colegiul Național 

„Ștefan cel Mare”, Tg. Neamț; 

                      -sponsorizări de la diferite firme; 

 

ACTIVITĂŢI DE INFORMARE ŞI DOCUMENTARE: 

❖ întâlniri periodice între coordonatorii de proiect; 

❖ întâlniri cu părinţii elevilor; 

 

 ACŢIUNI COMUNE: 

❖ excursii; 

❖ drumeţii; 

❖ vizite; 

❖ serbări; 

 

PROGRAMUL ACTIVITĂȚILOR 

Nr. 

crt. 
Ob. Acţiuni Responsabili Perioada 

   1.  • Documentarea învăţătorilor iniţiatori ai 

proiectului  

membrii echipei 

proiectului 

noiembrie  

      2019 

   2. . • Întocmirea proiectului; 

• Familiarizarea cadrelor didactice de la CNSM Tg. 

Neamţ, a elevilor şi a celorlalţi parteneri cu 

programul activităţilor cuprinse în proiectul  ,, 

Dăruind, vei dobândi !”; 

echipa proiectului şi 

partenerii  implicaţi în 

derularea proiectului 

 

noiembrie 

2019 

  3.  ,, Dar din dar se face rai” 

- masă rotundă 

- realizarea unor felicitări,ornamente de Crăciun şi 

realizarea unor programe de colinde şi tradiţii de 

iarnă; 

- propuneri; 

membrii echipei 

proiectului 

Noiembrie-

decembrie 

2019 

  4.  „Am pornit la colindat” 

-vizită la azilul de bătrâni C.I.A. Tg. Neamţ; 

-prezentarea programului artistic dedicat 

sărbătorilor de iarnă; 

membrii echipei 

proiectului 

decembrie 

2019 
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-dăruirea unor mici cadouri bătrănilor ,obtinute din 

licitarea unor articole realizate de elevi şi de la 

diferiţi sponsori;  

  5.  » Crăciunul – un adevărat spectacol* 

  -vizită la C.R.R.P.H. Păstrăveni Neamţ; 

-dăruirea unor cadouri copiilor din şcoală; 

    -prezentarea programului artistic dedicat          

sărbătorilor de iarnă; 

 

membrii echipei 

proiectului 

decembrie 

2019 

  6. 

  

 Un dar sfânt 

 „PRIETENIA”-   

 –schimb de experienţă  cu elevii de la Şcoala cu 

clasele I-VIII Brusturi;  

 -realizarea unor eseuri şi creaţii plastice având ca 

temă prietenia;   

membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu  

partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului 

  

februarie                   

2020 

 7.   ,, În aşteptarea Iepuraşului”-  

-activitate de încondeiere a ouălor roşii şi de 

realizare  a unor ornamente de Paşti; 

-realizarea unei licitaţii în cadrul şcolii cu 

participarea părinţilor elevilor; 

membrii echipei de 

proiectului  

aprilie 2020 

 8.  ,,Paştele - sărbătoarea înnoirii sufletelor* 

-participarea la slujba religioasă dedicată Invierii 

Domnului; 

 -prezentarea unui program artistic de cântece 

religioase si poezii; 

membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu  

partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului 

aprilie2020 

 9. 

 

 

 

 

 

 

 

,, Natura - prietena mea “- drumeţie în parcul  

natural Vinători Neamţ; 

 

 

membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu  

partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului 

mai 2020 

 

  

10. 

  

,, Jocurile copilăriei“- concurs de desene pe asfalt 

având ca temă-,,Noi,copiii,putem schimba lumea"; 

  

membrii echipei 

proiectului în 

colaborare cu  

partenerii implicaţi în 

realizarea proiectului 

 

1 iunie 2020 

 

 11.  « Dăruind, vei dobândi !» - expoziţie cu 

fotografii care au surprins activităţile elevilor 

membrii echipei 

proiectului 

4 iunie 2020 

 

 

 12.  Întocmirea portofoliilor 

- evaluarea finală – concluzii;  

- raport final referitor la acţiunile desfăşurate; 

- îmbogăţirea materialelor realizate (pliant,  panou) 

cu aspecte privind   acţiunile desfăşurate după 

momentul realizării lor; 

 

membrii echipei 

proiectului 

 

12 iunie 

2020 
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STRATEGIA DE REALIZARE: 

❖ observaţia, dezbaterea, analiza produselor activităţii; 

❖ lucru individual, pe grupe şi în pereche, pe şcoli; 

 

EVALUAREA PROIECTULUI: 

❖ portofoliile întocmite; 

❖ acordarea unor diplome pentru lucrările, desenele, portofoliile ce se remarcă prin originalitate; 

❖ raport de evaluare incluzând principalele activităţi desfăşurate, rezultatele obţinute; 

❖ impactul avut asupra elevilor, părinţilor şi populaţiei; 

 

 REZULTATE AŞTEPTATE: 

❖ valorificarea de către elevi şi cadre didactice a informaţiilor obţinute în timpul derulării proiectului; 

❖ implicarea a cât mai multor elevi în acţiuni de participare şi colaborare; 

❖ albume cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor; 

❖ lucrări plastice ale elevilor expuse în mini-expoziţii; 

❖ realizarea de expoziţii cu lucrări şi produse confecţionate în cadrul proiectului: desene, podoabe şi 

ornamente pentru Pomul de iarnă, felicitări 

❖ realizarea unui panou cu fotografii reprezentând momente din desfăşurarea activităţilor; 

❖ realizarea unui CD de prezentare a activităţilor desfăşurate în vederea atingerii obiectivelor propuse şi a 

produselor finite, CD ce poate constitui „jurnalul” parcurgerii tuturor etapelor proiectului. 
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PROIECT EDUCATIV – ″VOLUNTARII SCHIMBĂRII″ 

Vasluianu Sorina Elena, Liceul Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia 

Vasluianu Bogdan, Colegiul Național „Mihai Viteazul”, Slobozia 

 

 

 

Motto: ”FII SCHIMBAREA PE CARE VREI SĂ O VEZI ÎN LUME”  

                                                                                                           GANDHI  

EDIȚIA I-FAZA LOCALĂ, 2020-2021 

A. PREZENTAREA PROIECTULUI: 

 

ARGUMENT: 

Ca fenomen social, educaţia este o acţiune umană specifică, ea schimbându-si finalităţile, conţinuturile și 

funcţiile odată cu schimbările societăţii înseşi, pe care o influenţează la rândul ei. Modelarea naturii umane 

sub imperiul valorilor care formează esenţa spirituală a unei comunităţi este fenomenul cel mai adânc și mai 

constant din întreaga istorie a omenirii. În acest context, educaţia pentru schimbare și dezvoltare îşi propune 

responsabilizarea individului, pregătirea acestuia pentru afirmare şi adaptare, pentru a deveni un bun cetăţean. 

      Implicarea în activităţile de voluntariat dezvoltă celor implicaţi abilităţi şi competenţe sociale, cum ar 

fi spiritul civic, solidaritatea şi toleranţa, încrederea în sine şi în ceilalţi. Voluntariatul te transformă într -

o persoană conştientă de aspectele lumii în care trăieşti şi care presupui că nu au nicio legătură directă cu 

tine. Implicându-ne în activităţi de voluntariat ne va face să vedm lucrurile prin ochii celor aflaţi într-o 

dificultate.  

 

SCOPUL :  

Participarea elevilor la activităţile de voluntariat contribuie la dezvoltarea competenţelor sociale şi a 

abilităţilor elevilor, la dezvoltarea armonioasă a personalităţii acestora. 

 

OBIECTIVE : 

• Dezvoltarea la elevi a spiritului civic, al toleranţei şi solidarităţii faţă de semenii noştri 

• Implicarea elevilor în viaţa comunităţii locale 

 

GRUPUL  ŢINTĂ : 

 Elevii şi cadrele didactice ale Liceului Pedagogic „Matei Basarab”, Slobozia 

 

BENEFICIARI: 

-direcți: elevii participanți  

-indirecți: cadre didactice 

 

PERIOADA  DERULĂRII  PROIECTULUI :  

noiembrie 2020- iunie  2021 

 

ECHIPA DE PROIECT:  

Director: prof. Matache Adriana, Director Adjunct: prof. Dumitru Adriana, prof. Vasluianu Sorina-

Elena, prof. Iftode Alina Carmen, preot Iftode George. 

Iniţiator proiect:   
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Profesor Vasluianu Sorina-Elena 

Profesor Iftode Alina Carmen  

 

ACTIVITĂŢI: 

1. Săptămâna legumelor și a fructelor donate;  

2. Caravana mărțișorului; 

3. Licitație de ouă încondeiate; 

4. Săptămâna Națională a Voluntariatului; 

 

DIAGRAMA GANTT A ACTIVITĂȚILOR 

 

Nr. 

crt. 

Obiectiv 

specific 

Activitate   Luna 

noiembrie 

Luna  

martie 

Luna 

aprilie 

 

Luna 

mai 

Luna 

iunie 

 

Responsabili  

1. Întâlnirea cu 

voluntarii 

Stabilirea echipe de 

voluntari 

     Vasluianu 

Sorina 

Iftode Alina 

2. Distribuirea 

de legume și 

fructe 

persoanelor 

nevoiașe 

Săptămâna 

legumelor și a 

fructelor donate 

     Iftode 

George 

3. Organizarea 

unui 

eveniment 

de strângere 

de fonduri 

Caravana 

mărțișorului 

     Echipa de 

proiect 

4. Organizarea 

unui 

eveniment 

de strângere 

de fonduri 

Licitație de ouă 

încondeiate 

     Echipa de 

proiect 

5. Realizarea 

unei 

expoziții de 

fotografie 

Săptămâna 

Națională a 

Voluntariatului 

     Echipa de 

proiect 

6. Evaluarea 

proiectului 

Se va realiza un 

portofoliu 

documentar cu 

materiale 

informative 

     Echipa de 

proiect 

 

 

RESURSE:  

Materiale: calculator, aparat foto, imprimantă 

Umane:   cadre didactice, elevi ai liceului;   
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EVALUAREA  PROIECTULUI :  

 – Realizarea unei prezentări power-point care va cuprinde aspecte din activitățile derulate. 

– Elaborarea și editarea unor materiale de sprijin pentru copii și cadre didactice. 

– Ședință de lucru finală cu participarea tuturor partenerilor implicați în proiect. 

- diseminarea activităţii pe SITE-ul şcolii; 

- fotografii; 

- diplome omagiale; 

 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

- număr mare de participanţi; 

- creşterea gradului de implicare a elevilor de  liceu în viața comunității; 

- accentuarea sentimentelor elevilor, dezvoltarea altruismului. 

 

MODALITĂȚI DE MONITORIZARE ȘI DE EVALUARE ALE PROIECTULUI: 

– respectarea etapelor proiectului; 

–  feedback-urile pozitive/ negative din partea beneficiarilor şi a partenerilor de proiect; 

 

MODALITĂȚI DE ASIGURARE A CONTINUITĂȚII/SUSTENABILITĂȚII PROIECTULUI: 

– sensibilizarea participanţilor la proiect pentru a încuraja educaţia pentru schimbare ; 

– extinderea proiectului adăugând alte secţiuni. 

 

ACTIVITĂȚI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ȘI DE DISEMINARE PE CARE 

INTENȚIONAȚI SĂ LE REALIZAȚI ÎN TIMPUL IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI: 

– prezentarea proiectului la nivelul Comisiilor Metodice; 

– mediatizarea proiectului pe pagina web a liceului; 

– expoziţii în instituţia organizatoare, la centru altor instituţii partenere; 

– album foto cu materialele realizate şi aspecte din cadrul proiectului; 

 

PARTENERI IMPLICAȚI ÎN DESCRIEREA PROIECTULUI: 

Inspectoratul Școlar Județean Ialomița- diseminarea informației 

Protopopiatul Slobozia 

Parohia Gimbășani 

 

B. DEVIZ ESTIMATIV 

Nr. 

Crt. 

Descrierea cheltuielilor Fonduri proprii Finanțare 

solicitată 

Total sumă 

1. 30 lei pentru realizarea diplomelor 30 lei 0 30 

2. 50 lei pentru realizarea unor pliante 

informative 

50 lei 0 50 

 TOTAL RON 80 lei   
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ZÂMBETE DE COPII 

PROIECT EDUCAŢIONAL 

 

                                                                                         Profesor: Radu Margareta 

                                                                    Colegiul Național “Vasile Lucaciu”, Baia Mare         

                                       

                          

I. ARGUMENT 

 Într-o societate „egocentristă”  omul uită că  trăieşte în comuniune cu alţi oameni şi că alături de el 

se află semeni ce au nevoie de înţelegerea şi sprijinul său. Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învăţăm să 

ne acceptăm, să învăţăm să respectăm principiile democraţiei autentice, pentru că numai împreună vom reuşi 

să coexistăm într-o societate democratică europeană. 

          Proiectul vizează dezvoltarea spiritului de toleranţă faţă de copiii cu CES şi integrarea acestora în 

societate.  

 

II.  SCOP 

          Contribuţia la reducerea marginalizării copiilor cu CES, precum şi la schimbarea mentalităţilor şi 

atitudinii faţă de aceştia. 

 

III. OBIECTIVE SPECIFICE  

- dezvoltarea atitudinii de toleranţă faţă de copiii cu CES; 

- incluziunea copiilor cu CES în învăţământul de masă, prin activităţi comune;  

- stabilirea unor raporturi afective pozitive între membrii grupurilor de elevi proveniţi de la şcoli cu 

programe şcolare diferite, pentru a-i ajuta pe cei dintâi în procesul de adaptare la cerinţele şcolii. 

 

IV. GRUP ŢINTĂ 

       30 de elevi de la Colegiul Național ”Vasile Lucaciu”, Baia Mare  

       35 de copii cu CES din cadrul Asociației  ”Esperando”, Baia Mare  

       Număr total de copii implicaţi : 65 

       Număr cadre didactice:  5 

 

  V. DURATA PROGRAMULUI 

            Anul școlar.......  

 

VI. LOC DE DESFĂŞURARE 

              -  locaţiile   instituţiilor  partenere 

 

 VII . RESURSE 

             Umane: 

            - profesorii implicați în realizarea și desfășurarea proiectului; 

            - elevii implicați în realizarea și desfășurarea proiectului; 

            - părinții. 

       Financiare: 

      - venituri proprii; 

      Materiale: 

      -  hârtie glasată, acuarele, carioci 

      - consumabile (hârtie de scris pentru copiator, CD-uri, etc.) 

      - aparat foto 
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VIII. ANALIZA S.W.O.T. 

    Puncte tari:  

     -Dezvoltarea atitudinilor de toleranţă faţă de copiii cu CES; 

     -Valorificarea valenţelor educative prin activităţi cultural-artistice; 

     -Schimbarea mentalităţii privind copiii cu CES; 

     -Incluziunea copiilor cu CES.  

   Puncte slabe: 

     -Atitudine rezervată a societăţii faţă de copiii cu CES. 

  Amenințări: 

    -Dezinteres faţă de activităţile de integrare privind copiii cu CES. 

 Oportunități: 

    -Facilitarea încheierii unor relaţii de prietenie între elevii participanţi la proiect şi  familiile acestora; 

    -Oferirea fiecărui copil „diferit” posibilitatea de a învăța şi a se dezvolta prin interacţiunea cu ceilalţi copii. 

 

IX . ETAPE: 

 

 septembrie octombrie  iunie 

Elaborarea proiectului ***   

Desfășurarea acțiunilor  *** *** 

Evaluarea proiectului   *** 

 

X. CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 

Nr. 

crt 

Profesor Domeniul 

de 

activitate 

Obiective 

specifice 

Activităţi 

concrete 

Timpul/ 

Durata 

Strategii 

de 

realizare 

Indicatori 

de evaluare 

3  Radu M. 

 

Cultural  

artistic 

Realizarea de 

proiecte 

educaționale 

”Poveştile 

toamnei” 

Noiembrie  Concurs de 

compuneri/ 

poezii 

Parteneriat 

educațional 

cu Asociaţia    

”Esperando” 

Nr. 

crt 

Profesor Domeniul 

de 

activitate 

Obiective 

specifice 

Activităţi 

concrete 

Timpul/ 

Durata 

Strategii de 

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

1 Radu M Social 

relaţional 

Întărirea 

parteneriatului 

școală-

comunitate 

locală 

Constituirea 

echipei de 

voluntari ai 

colegiului 

Septembrie  Intâlniri, 

discuții, 

dezbateri,  

sarcini 

individuale 

Schimb de 

impresii, 

conversație 

liberă  

Prezența a 20-

30 elevi 

2 C.M Activitate 

de 

promovare 

Realizarea 

proiectelor 

educaționale 

“Funda 

verde” 

Ziua 

paraliziei 

cerebrale 

Octombrie  Participarea 

la flash mob 

Parteneriat ed. 

cu Asociaţia    

”Esperando” 

30 voluntari  

CNVL  

35 beneficiari  
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15 voluntari 

CNVL  

30 

beneficiari 

4 B.I. 

 

Social - 

caritabil 

Includerea 

copiilor 

defavorizați 

în activitățile 

desfășurate 

”Moş 

Crăciun vine 

la fiecare  ” 

Decembrie  Susținerea 

unui mic 

spectacol și 

distribuirea 

de pachete 

Parteneriat 

educațional 

cu Asociaţia 

”Esperando” 

25 voluntari 

CNVL 

25 

beneficiari 

5 C.M Activitate 

culturală 

Cunoasterea 

operei 

poetului 

național al 

României 

Ziua 

poetului 

național al 

românilor 

Mihai 

Eminescu 

Ianuarie  Recital de 

poezie 

Mihai 

Eminescu 

Aprecieri 

verbale 

Discuții 

6 Radu M. 

 

Activitate 

cultural 

tradițională 

Să cunoască 

semnificația 

zilelor de  18 

și 24 

februarie. 

Dragobete 

Prezentarea 

sărbătorii 

“Dragobete” 

și a 

sărbătorii 

americane 

“Valentine s 

Day” 

Februarie  Prezentare 

material 

video cu 

istoricul 

acestor 

sărbători 

Vizionare 

material 

video 

Schimb de 

impresii 

7 C.M Activitate 

de 

promovare  

Ziua 

international 

a fericirii 

Realizarea de 

proiecte 

educaționale 

Fericirea 

vine din 

sufletul 

fiecăruia 

Martie 

 

Jocuri, 

desene, 

cântece 

Parteneriat 

educațional 

cu Asociaţia    

”Esperando” 

15 voluntari 

CNVL  

25 

beneficiari 

 

 

 

 

Nr. 

crt 

Profesor Domeniul 

de 

activitate 

Obiective 

specifice 

Activităţi 

concrete 

Timpul/ 

Durata 

Strategii de  

realizare 

Indicatori de 

evaluare 

8 C.M Activitate 

socială 

Includerea 

copiilor 

defavorizați 

în activitățile 

desfășurate 

Campania 

Globală 

pentru 

Educaţie 

Aprilie  Susținerea 

unor 

activități la  

Asociaţia 

Esperando 

Realizarea 

parteneriatului 

cu 

Organizaţia 

Salvaţii Copiii 

România 
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15 voluntari 

CNVL 

 20 beneficiari  

 

9 C.M Activitate 

socială 

Includerea 

copiilor 

defavorizați 

în activitățile 

desfășurate 

”O carte 

pentru 

fiecare” 

Mai  Donaţie de 

carte 

 

Lecturarea 

unor poveşti   

Parteneriat ed. 

cu  Asociaţia    

”Esperando” 

15 voluntari 

CNVL 

20 beneficiari  

10  

B. I. 

 

Social – 

caritabilă 

Ajutorarea 

copiilor 

defavorizați 

”Ziua 

internațională 

a copilului”  

Iunie  Susținerea 

unui mic 

spectacol și 

distribuirea 

de pachete. 

Parteneriat ed. 

cu  Asociaţia    

”Esperando” 

25 voluntari 

CNVL 

25 beneficiari  

11  

B. I. 

 

Moral – 

civic 

Evaluarea 

finală a 

activităților 

de 

voluntariat și 

diseminarea 

lor 

Realizarea 

materialelor 

necesare 

mediatizării 

activităților 

și proiectelor 

Iunie  Selectarea 

materialelor. 

Prezentarea 

proiectelor și 

a materialelor 

realizate în 

cadrul 

activităților  

 

XI. Evaluarea continuă 

       -prin  chestionare de tip feedback cu privire la activitățile derulate ;  

XII. Produs final 

CD-ul cu pozele realizate în timpul activităţilor,  portofolii, felicitări, desene, compuneri 

XIII. DISEMINARE: 

 

 -la nivelul comisiilor metodice Limbă şi comunicare, Matematică și științe, Om şi societate; 

 -popularizarea în rândul cadrelor didactice a experienţei dobândite, cu ocazia sesiunilor de 

comunicări ştiinţifice. 
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PROIECT EDUCATIONAL 

           Poveste despre ...1 Martie 
 

STATE GEORGIANA AMALIA 

LICEUL DE ARTE “ IONEL PERLEA” SLOBOZIA, IALOMIȚA 

 

ARGUMENT: 

           Proiectul „POVESTE DESPRE... 1 MARTIE” este un prilej pentru elevi de a-și manifesta interesul şi 

creativitatea, originalitatea și aptitudinile creativ - literare. Deasemenea, este perioada îndrăgită deopotrivă de 

preșcolari, școlarii mici și mari - martie – când aceștia confecționează mărțișoare pentru a le dărui celor dragi, 

perpetuându-se astfel o tradiție veche specifică poporului român. 

Primăvara.Iubire.Sinceritate.Veselie.Simplitate.Dăruire.Semne,într-un cuvânt MĂRŢIŞOARE!    

        Primavara, anotimpul renaşterii naturii, ne face să simţim energia unui alt început. An de an, ai senzaţia că 

renaşti o dată cu primul mugur, cu primul fir de iarba sagetat spre cer. 

         Legendele ne amintesc de semnificaţiile culorilor mărţişoarelor şi de rolul important pe care îl aveau micile 

obiecte considerate adevărate talismane aducătoare de noroc şi sănătate .Astăzi MĂRŢIŞORUL înseamnă altceva 

...mai mult sau mai puţin, depinde de fiecare dintre noi. MĂRŢIŞOARELE  ne sensibilizează pe toţi în fiecare an 

.Ele marchează începutul primăverii şi momentul în care în fiecare dintre noi se petrece o schimbare.Suntem chiar şi 

numai preţ de o clipă emoţionaţi de mărţişoarele din jurul nostru şi ajungem să ne oprim în loc şi să privim. 

            Tema “MĂRŢIŞORUL”, la o prima analiză se înscrie în cadrul obiectului Arte vizuale si abilităţi practice, 

dar este mult mai complexă deoarece îl provoacă pe elev să se implice afectiv şi efectiv în realizarea temei, în 

căutarea şi sortarea materialelor necesare, în culegerea de informaţii şi curiozităţi referitoare la tema aleasă.  

În cadrul acestor activităţi se îmbină cât mai armonios utilul cu plăcutul, copilul construind noi produse utilizând 

toate formele de activitate: jocul, învăţarea, munca şi creaţia.          

   

COORDONATORI PROIECT: 

Prof. înv. primar SIMIONESCU MARINELA 

Prof. înv.primar STATE AMALIA  

Prof. înv. primar BOSTAN MAGDA CRISTINA 

Prof. înv. primar PLESA EMILIA 

Prof. înv. primar VIZUROIU STEFANA 

Prof. înv. primar GOTEA ANDREEA 

Prof. înv. primar BUCUR VANDA 

Prof. înv. primar MOLDOVEANU FLORINA 

Prof. înv. primar ROTARU ANTOANETA 

Prof. înv. primar MOROIANU MARIOARA 

Prof. înv. primar ARDELEAN AMALIA 

Prof. itinerant BALAJEL DANIELA 

Prof. MIHAI DELIA 

Prof. PAVEL FELICIA 

 

COLABORATORII ACTIUNII DE PROIECT:  

➢ Liceul de Arte “ Ionel Perlea” Slobozia 

➢ Liceul Tehnologic Special “ Ion Teodorescu” Slobozia 

➢ Comunitatea locală 

 

GRUP TINTA:  

➢ Elevii clasei I B, a II-a A, B, a III-a C, D și a IV-a A, B, C. 

 

DURATA: 13 februarie-30 martie 2017 

 

TEMA PROIECTULUI:  

1 Martie - Ziua Mărțișorului 

 

SCOPUL  PROIECTULUI: 
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Stimularea interesului elevilor pentru activitatile practice prin valorificarea acestora în diverse modalităţi ce dezvoltă 

potenţialul creativ, imaginaţia cultural-artistică.  

OBIECTIVE SPECIFICE:  

 Dezvoltarea aptitudinilor artistice ale elevilor prin încurajarea creativităţii personale manifestată sub diverse 

forme şi medii de comunicare 

 Stimularea, identificarea și valorificarea potențialului creativ al elevilor prin realizarea unor lucrări literare, 

artistico-plastice și practice originale pe tema dată  

 Realizarea unei expoziții de mărțișoare realizate de elevi 

 Cunoaşterea obiceiurilor şi tradiţiilor legate de sărbătoarea Marțișorului 

 Cultivarea sensibilităţii şi a atitudinilor artistice ale copiilor  

 Stimularea gândirii critice şi creative a elevilor     

 Participare la imaginea școlii prin preocuparea cadrelor didactice de la clasă pentru elevii cu C.E.S. 

 

RESURSE UMANE:  

➢ Elevii clasei I B, a II-a A, B, a III-a C, D și a IV-a A, B, C ai Liceului de Arte “ Ionel Perlea” Slobozia 

➢ Elevii Liceului Tehnologic Special “ Ion Teodorescu” Slobozia 

➢ Părinţii 

➢ Comunitatea locală 

 

 RESURSE MATERIALE: 

➢ informaţionale: cărți, reviste, ilustrații, site-uri, emisiuni TV 

➢ materiale pentru confecţionarea mărţişoarelor – mărgele, aţă, scoici, pene, paste, plastilină, aracet, creioane 

colorate, carioca etc. 

➢ mărțișoare 

➢ panouri pentru expoziţie 

➢ aparat foto 

 

SPATII UTILIZABILE: 

➢ Sălile de clasă 

 

PARTENERI:  

➢ Părinţii 

➢ Comunitatea locală 

 

METODE DE EVALUARE 

➢ expoziţii, portofolii, albume foto, fotografii. 

➢ realizarea produsului finit al proiectului: album în format electronic cu activităţile desfăşurate 

 

CRITERII DE EVALUARE 

➢ originalitate 

➢ creativitate 

➢ raport  temă – lucrare 

➢ culoare 

➢ simbolistică, tradiționalism 

➢ acurateţe 

 

REZULTATE ASTEPTATE: 

➢  Atitudini pozitive ale copiilor pentru păstrarea tradițiilor românești, pentru respectarea a tot ce este etic, 

moral si frumos pentru om;                    

➢  Dezvoltarea unor sentimente de afectiune și respect, atasament fata de celelalte persoane din comunitatea 

locala; 

➢ Lucrări realizate de copii, prin diferite tehnici. 

➢ Participare la imaginea școlii prin preocuparea cadrelor didactice de la clasă pentru elevii cu C.E.S. 
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PROGRAMUL ACTIVITATILOR PROIECTULUI 

 
Nr. 

Crt. 

Activitatea Locul desfăşurării Data Responsabil 

 

1. 

”Ne pregătim de sărbătoarea primăverii” 

- trecerea in revista a celor mai frumoase  expresii legate de primavara, ca pretext pentru  

prezentarea  proiectului, a obiectivelor  si termenelor de realizare a acestora,  a  

sarcinilor individuale  

si a bibliografiei necesare bunei desfasurari a proiectului educational 

 

 

 

Sălile de clasă 

 

13-17 februarie 

2017 

Prof. înv. primar SIMIONESCU MARINELA 

Prof. înv.primar STATE AMALIA 

Prof. înv. primar BOSTAN MAGDA CRISTINA 

Prof. înv. primar PLESA EMILIA 

Prof. înv. primar VIZUROIU STEFANA 

Prof. înv. primar GOTEA ANDREEA 

Prof. înv. primar BUCUR VANDA 

Prof. înv. primar MOLDOVEANU FLORINA 

Prof. înv. primar ROTARU ANTOANETA 

Prof. înv. primar MOROIANU MARIOARA 

Prof. înv. primar ARDELEAN AMALIA 

 

 

4. 

,,Fantezie şi îndemânare” – confecţionare de mărţişoare şi felicitări Sălile de clasă 

 

20-24 martie 

2017 

Toate cadrele didactice 

Elevii participanti 

 

5. 

“Să dăruim 

din frumusețea primaverii!” 

- realizarea expoziției de mărțișoare în cadrul Liceului tehnologic Special “ Ion teodorescu” 

- diseminarea proiectului prin expoziție 

 

Liceul Tehnologic 

Special “ Ion 

Teodorescu”  

Slobozia 

 

1 martie 2017 

Toate cadrele didactice 

 

6. ”Să povestim despre … 1 Martie” 

- Vizita expoziției de mărțișoare din cadrul Liceului Tehnologic Special “  

Ion Teodorescu” Slobozia 

Liceul Tehnologic 

Special “ Ion 

Teodorescu” 

 Slobozia 

2-31 martie 

2017 

Cadrele didactice implicate in proiect 

Elevii claselor participante 
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PROIECT DE PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

ȘCOALĂ-FAMILIE-COMUNITATE 

,,ÎNVAȚĂ DE LA CEI MAI BUNI’’ 
Muncaciu Diana Corina 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu’’Cluj-Napoca, Județul Cluj 

 

 

 

 

 

 

 

 

,,Eu sunt copilul. Tu, părinte, ții în mâinile tale destinul meu. Tu determini, în cea mai mare măsură, 

dacă voi reuși sau voi eșua în viață! Dă-mi , te rog, acele lucruri care să mă îndrepte spre fericire. Educă-mă, 

te rog, ca să pot fi o binecuvântare pentru lume!’’ 

 

Argument 

Colaborarea dintre familie, școală și comunitate este un factor esențial în procesul  de educare a 

școlarilor. Numai împreună putem reuși să dăm societății un cetățean pregătit, gata să înfrunte problemele 

inerente ce apar, capabil să relaționeze, să se  integreze în colectivitate, să facă față cerințelor acesteia. 

Școala trebuie să-i încurajeze pe părinți ,să le devină parteneri, să poată lua împreună decizii cu privire 

la educația copiilor.  

Acest proiect încurajează familia să stabilească țelurile de atins pentru copiii lor, iar școala să 

stabilească obiectivele pentru obținerea succesului școlar. 

Proiectul ,, Învață de la cei mai buni!’’ își propune să aducă față în față copiii din clasele mici cu 

posibilele lor modele de viață. În sala de curs vor fi invitate persoane cunoscute  din mai multe domenii de 

activitate, care să interacționeze cu cei mici și să ,,iradieze pasiune’’. Elevii vor putea vedea astfel că școala 

nu este un concept abstract, un drum care nu duce nicăieri. Vor afla cât se poate de direct unde pot ajunge 

fiecare dintre ei cu o calitate foarte prețioasă- perseverența. 

Vor veni să ofere o fărâmă din pasiunea lor medici, judecători, pompieri, ingineri, arhitecți, actori, 

muzicieni, fizicieni, chimiști, s.a.m.d. Știm cu toții însă, că mulți dintre tinerii din zilele noastre nu vor avea 
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meseriile atât de firești astăzi. Despre joburile de mâine vor veni să discute cu copiii, informaticieni, creatori 

de aplicații inovative sau de jocuri pe calculator, cercetători. 

Motivația 

De ce am realizat acest proiect? 

De aceea, că, prin activitățile noastre comune cu părinții, încercăm să colaborăm cu familia pentru a 

observa la elevii noștri schimbări în bine, atât din punct de vedere al performanțelor școlare, cât și din cel al 

implicării active în activitățile ce se desfășoară cu ei. 

Dacă proiectul în curs, datorită activităților planificate, reușește să atragă atenția elevilor, se pot obține 

rezultate pozitive, ceea ce îi va avantaja pe elevi și indirect pe părinții acestora. 

Descrierea proiectului 

Proiectul educațional ,,Învață de la cei mai buni!’’, are ca scop să aducă în atenția copilului exemple 

de oameni deosebiți, care prin experiența profesională, explică elevilor pe înțelesul lor, rostul vieții, prezentând 

acestora profesii din diferite domenii, inclusiv domeniile STEM (știință, tehnologie, inginerie și matematică). 

 Parteneriatul educațional se realizează între: 

• Instituțiile educației- familie, școală, comunitate. 

• Agenții educaționali: elevi, părinți, profesori, specialiști în prezentarea modelelor de viață. 

Parteneriatul educațional se adresează în principal părinților și profesorilor, și se referă la a acționa în 

același sens. Ceea ce hotărăște familia, trebuie să fie in acord cu măsurile școlare. 

 Se știe că educația, ca acțiune social organizată, presupune mai mulți factori: familia, școala și 

comunitatea. Democratizarea educației face necesară deplasarea centrului de interes de pe cunoștințe 

impuse- pe obiective, de pe programe abstracte-pe nevoile curente ale elevului, astfel încât acesta să fie 

centrul de interes al tuturor. 

Scopul proiectului 

Caracterul practic-aplicativ al învățării școlare prin activități și exemple inspirate din experiența 

profesională a invitaților. Participarea activă alături  de școală a familiei, a membrilor de bază a comunității în 

educarea elevilor prin implicarea acestora în activități școlare și extrașcolare. 

 Obiectivele proiectului: 

➢ Susținerea învățării practice  pe tot parcursul vieții prin activități și exemple inspirate din experiența 

profesională a invitaților; 

➢ Creștere motivației intrinseci și a perseveranței în procesul învățării al elevului prin participarea la 

clasă a oamenilor pasionați de domeniile de activitate prezentate; 

➢ Implicarea directă a părinților alături de școală în educarea elevilor; 

➢ Îndrumarea tinerilor către profesii din diferite domenii, inclusiv pentru joburile de mâine; 

➢ Interacțiunea cu profesioniști pentru cunoașterea multitudinilor de oportunități pe care viața ți le oferă 

și educația ți le deschide; 

➢ Adaptarea elevilor la cerințele societății; 
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➢ Asumarea de către părinți a rolului de colaborator activ al școlii. 

Metode/ tehnici de lucru: 

✓ Activități interactive 

✓ Dezbateri 

✓ Consiliere 

✓ Dialog 

✓ Expunere 

✓ Chestionare 

Grup țintă: 

❖ Elevii clasei a III-a/ a IV- a E ; 

❖ Beneficiari direcți: elevii, părinții;  Beneficiari indirecți: școala, comunitatea. 

Durata 

 Proiectul se va derula pe perioada anului școlar 2019-2021, cu posibilitatea de a se extinde și la nivelul 

învățământului gimnazial în viitorul an școlar. 

Locația 

Liceul Teoretic ,,Nicolae Bălcescu’’ și alte locații impuse de calendarul proiectului. 

Resurse: 

• umane- elevi, cadre didactice, părinți, membri ai comunității; 

• materiale: spațiile de învățământ, calculator, diverse materiale folosite la activități; 

• financiare: autofinanțare prin sponsorizări din partea părinților pentru activitățile desfășurate între 

școală și familie. 

Etapele proiectului: 

➢ Consultarea părinților și a conducerii unității de învățământ cu privire la inițierea proiectului; 

➢ Organizarea întâlnirilor cu părinții în vederea propunerilor invitaților cu acordul direcțiunii; 

➢ Desfășurarea activităților prevăzute, conform calendarului proiectului. 

Rezultatele așteptate: 

❖ Creșterea performanțelor școlare ale elevului prin dezvoltarea motivației intrinseci pentru învățare activă; 

❖ Schimbarea comportamentului elevilor în bine față de activitățile școlare și ale comunității prin stârnirea 

simțului civic; 

❖ Îmbunătățirea relației părinte-copil; 

❖ Participarea cât mai multor părinți la viața școlii; 

❖ Schimbarea premiselor relației școală-familie. 
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Tehnici de monitorizare: 

o înregistrare video/foto; 

o consemnări în jurnal 

Mediatizare: 

✓ prezentarea activităților proiectului în cadrul unor emisiuni TV; 

✓ în diverse publicații locale; 

✓ rețele de socializare ( site-uri de socializare, platforme de găzduire a imaginilor, platforma pentru 

conținut video). 

Diseminarea rezultatelor: 

✓ expuneri în consiliul profesional și în cercul pedagogic; 

✓ popularizarea proiectului la învățământul gimnazial; 

✓ popularizarea proiectului în alte școli/ licee din Cluj-Napoca și din țară 

Concluzii: 

• Proiectul partenerial educațional ,,Învață de la cei mai buni!’’, este un model de colaborare eficientă 

dintre școală-familie-comunitate, deoarece se creează o echipă care are un scop comun- ELEVUL; 

• Proiectul are valențe educative formative, educative și disciplinare pentru elevi; 

• Proiectul prezintă și permite elevilor să-și găsească modele demne de  urmat în viață; 

• Elevii își găsesc  mentori dintre invitații proiectului; 

• Părinții dobândesc abilități care sprijină formarea comportamentelor adecvate elevilor; 

• Relaționarea  mai bună școală-familie-comunitate; 

• Implementare proiectului educațional la nivelul întregii școli. 

 

Extinderea proiectului: 

✓ Posibilitatea ca părinții claselor de gimnaziu să solicite implicarea în proiecte viitoare (la nivel micro). 

✓ Posibilitatea ca datorită mediatizării proiectului, acesta să fie implementat cu succes la scară națională 

(la nivel macro). 
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Proiect extrașcolar  ECO- VOLUNTAR 

 

Prof. Berbentea Crina  

Prof. Candea Margareta 

 Școala Gimnazială Comuna Dumbrăvița, Jud. Timiș 

 

 

Implicarea în acţiuni de voluntariat în domeniul ecologiei şi al protecţiei mediului devine mai mult 

decât o modalitate de petrecere a timpului liber, fiind un mod responsabil şi benefic de a asigura un mediu 

sănătos şi prielnic tuturor. Pentru sănătatea fiecăruia dintre noi este bine să trăim într-un mediu curat și liniștit. 

Natura ne oferă din belsug, necondiţionat, toate bunurile sale. E timpul să îi oferim ceva în schimb. 

Pădurile sunt ecosisteme complexe care contribuie la asigurarea unui mediu prielnic vieții. Este datoria noastră 

să menținem natura sănătoasă și să o protejăm.  

Prin creşterea demografică, industrializare şi prin acţiunea deseori necontrolată a omului asupra 

mediului, apare tot mai des problema protecţiei mediului înconjurător. În această problemă latura educativă 

are un rol determinant. Pentru realizarea cu succes a educaţiei ecologice este esenţială îmbinarea efectivă a 

formelor de “educaţie alternativă” cu formele de educaţie instituţionalizată. Educaţia ecologică presupune nu 

numai formarea unui comportament corect faţă de mediul înconjurator, dar şi implicarea activă, realizarea unor 

acțiuni de voluntariat. Prin desfășurarea  diverselor activități de voluntariat, copiii beneficiază de o serie 

avantaje:  

➢ timpul liber și-l petrec în mod util, provocator și, de ce nu, distractiv; 

➢ socializează mai mult făcându-și noi prieteni; 

➢ învață să își asume o responsabilitate și să realizeze ceva cu propriile sale mâini; 

➢ contribuie la dezvoltarea comunității în care trăiește și înțelege mai îndeaproape problemele 

ei. 

Voluntariatul rămâne o activitate demnă de a fi practicată și sprijinită în școală. 

Datorită celor menționate mai sus și a faptului că aspectul  localității este de fapt oglinda cetățeniilor, am 

desfășurat proiectul extrașcolar ECO VOLUNTAR pentru comuna mea, pornind cu 

MOTTO-ul: 

Schimbarea începe cu tine! Ia atitudine! Fii mai bun! Luptă pentru ceea ce crezi și o să ai câștiguri 

nebănuite. 

Proiectul a urmărit implicarea elevilor, profesorilor, părinților și a comunității locale în acțiuni 

ecologice, dezvoltarea conștiinței și a conduitei ecologice la elevi bazată pe respectul față de natură și protecția 

mediului, transformarea comportamentelor cotidiene în stiluri de viață ecologice, sănătoase și durabile prin 

întreținerea unui ambient curat. 

 

Activitățile desfășurate: 

Activitatea nr.1 : Patrula Eco în cercetare 

Pe parcursul mai multor zile, am desfășurat drumeții în incinta localității, pentru a identifica zonele 

insalubre. 

 

Activitatea nr. 2 : Și tu poți ajuta 

În cadrul acestei activități, elevii și profesorii au realizat flyere pe care le-au distribuit părinților și 

locuitorilor comunei. Prin aceste flyere elevii au comunicat organizarea unei acțiuni de voluntariat cu scopul 

de a ecologiza spațiul public și liziera pădurii.  

 

Activitatea nr. 3 : Let's do it, community! 

Activitate de ecologizare a lizierei pădurii și a spațiului public. 
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Activitatea nr. 4 : Un copil, un pom 

În cadrul acestei activități elevii, împreună cu profesorii și părinții au plantat, în diferite cartiere ale 

localității, copaci. 

 

Activitatea nr. 5 : Eco carnaval 

 Elevii, îmbrăcați în costume realizate din materiale reciclabile, au susținut programe artistice în parcul 

comunei.  
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PROIECT PARTENERIAT EDUCAȚIONAL 

Prof. Gorescu Carmen 

Liceul Teoretic„Dr.Mihai Ciucă Săveni”,jub. Botoșani 

„Împreună pentru o lume mai bună!” 

Motto: 

„  A-ţi  învăţa  copiii  să  facă binele 

înseamnă a le lăsa moştenirea cea 

mai preţioasă „ 

Montegazza 

 Coordonator proiect: prof. Gorescu Carmen 

INSTITUȚII IMPLICATE ÎN PROIECT: 

• Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 

• Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 

SCOPUL PROIECTULUI: 

• Constituirea unui grup parteneria,l care să promoveze valori comune la nivelul partenerilor implicați: 

decidenți, oameni ai școlii, elevi, reprezentanți ai Unității de Asistență Medico-Socială Săveni; 

• Promovarea dialogului și a comunicării între elevi și beneficiarii Unității de Asistență Medico-Socială 

Săveni; 

• Inițierea elevului în diverse acte de caritate și voluntariat, cu scopul  de a-i forma o personalitate 

complexă, de a-i ocupa timpul liber în mod util și plăcut. 

ARGUMENT: 

 Apartenența elevului la o identitate locală și națională, presupune responsabilizarea lui în cunoașterea 

problemelor unor persoane abandonate de familiile lor și implicarea în activități de voluntariat ,prin care să 

acorde acelor persoane din timpul lui liber, ajutându-i să nu se simtă singuri pe lume. Concepută ca o activitate 

extracurriculară, aceasta poate avea efecte benefice asupra elevilor care participă la activități utile de petrecere 

a timpului liber și poate fi o oportunitate de formare și dezvoltare a unei prietenii de durată între școală și 

instituțiile din arealul înconjurător. 

OBIECTIVE: 

• Cultivarea sentimentului de a fi util; 

• Conștientizarea și responsabilizarea elevului la nivelul comunității locale prin implicare activă și 

directă; 

• Ocuparea timpului liber cu activități de tip recreativ, informative, menite să valorifice disponibilitățile 

elevilor în diverse domenii. 

GRUP ȚINTĂ: 

• Elevii Liceului Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni;  

• Beneficiari -bătrânii din Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 
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LOCUL DESFĂȘURĂRII: 

• Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni  

• Liceul Teoretic „Dr. Mihai Ciucă” Săveni 

PERIOADA DE DERULARE A PROIECTULUI: 

13-20 decembrie 2019 

BUGET: 

• autofinanțare 

• sponsorizări 

ACTIVITĂȚI 

1. Organizarea activității, colectare fonduri; 

2. Vizitarea bătrânilor din Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni, înmânarea darurilor, discuții; 

3. Realizarea unui album foto, culegerea de impresii în urma vizitei la Unitatea de Asistență Medico-

Socială Săveni. 

OPORTUNITĂȚI: 

Pentru elevi: 

❖ Cultivarea și exersarea competențelor de leadersh; 

❖ Înțelegerea problemelor sociale din comunitatea locală; 

❖ Cultivarea sentimentului de ; 

❖ Realizarea de contacte utile, necesare ulterior în propria carieră; 

❖ Gestionarea timpului liber; 

❖ Formarea unor deprinderi utile 

Pentru profesori 

❖ Conștientizarea unor noi dimensiuni educaționale; 

❖ Implicarea în organizarea și derularea unor activități cu caracter non-formal; 

❖ Posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educației. 

SUSTENABILITATE 

      Inițierea proiectului vine ca un răspuns, la principalele nevoi pe care le au persoanele vârstnice, 

mai exact nevoia de recunoaștere socială și nevoia de a comunica. Voluntariatul se naște în inima fiecăruia, nu 

în vreun statut de organizație sau în discuții mediatizate. Am învățat că, ingredientele principale în acțiunile 

de voluntariat nu sunt nici banii, nici numărul de oameni implicați, ci pasiunea și dăruirea cu care cei ce vor 

să dăruiască din timpul lor, vor să-și pună în valoare abilitățile și cunoștințele lor, fără să aștepte nimic în 

schimb. 

    Avem obligația de a conștientiza copiii noștri că trăim în comunitate cu cei din jurul nostru, mulți având 

nevoie de sprijin și înțelegere. Atât bucuriile cât și necazurile celor din jur trebuie să reacționeze corespunzător. 
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Exemple de bune pratici 

 

Impresii ale elevilor în urma vizitei la 

Unitatea de Asistență Medico-Socială Săveni 

O admir pentru tăria de caracter pe care și-a păstrat-o. Treptat, i-am aflat și povestea doamnei 

Margareta.  Cu ochii în lacrimi ne-a relatat toate întâmplările prin care i-a fost dat să treacă, dar mândră 

totuși, căci ani de zile a servit cafeaua la profesori – în pauza mare. Munca a fost totul pentru ea, i-a umplut 

timpul, zilele de-a lungul anilor și i-a dat un sens și o liniște pe care cu greu oamenii și le mai găsesc în zilele 

de astăzi. 

Scumpieriu Andrei-George 

Clasa a-X-a B 

Avem cu toții drepturi, dar oare nu uităm și de obligații? Astfel, revin la draga d-na Maria, o doamnă 

singură, ce-l iubește pe Dumnezeu, care a muncit o viață întreagă domeniul medical, fiică a doi țărani simpli, 

onești și responsabili. E uimitor cum a trecut timpul peste ea, câte povești îmi împărtășește cu atât de multă 

iubire și claritate, parcă mai ieri s-au întâmplat. Unii ar fi invidioși să știe tot ce a trăit, 

Pintilei Raluca 

Clasa a-X-a B 
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Mică de statură, cu un trup firav și obosit, un zâmbet trist, cu un iz de amărăciune conturat în colțul 

gurii. Am intrat în camera de la unitatea de asistență Medico-Socială unde, cu o energie surprinzătoare doamna 

Catinca ne-a invitat să luăm loc alături de dânsa. A fost foarte discretă în ceea ce o privește, în schimb ne-a 

pus foarte multe întrebări și ne-a rugat să-i povestim despre noi. Îmi amintesc că în drum spre casă m-am 

gândit foarte mult la dumneaei și cum e să trăiești singur, mai ales în preajma sărbătorilor.  

Tanasă Alexandru 

Clasa a-X-aB 

Unii ar fi invidioși să știe tot ce a trăit, această minune de femeie doamna Ioana și cum încă reușește 

să facă față lumii prezente. Dar îi este greu, vârsta își spune cuvântul și ea, are nevoie să fie ascultată. Toate 

amintirile ei sunt pe pereții camerei, poze, icoane, și ea vorbește cu ele, le mângâie și le sărută cu o căldură 

de nedescris, și e poate ceea ce îi dă puterea să plângă și să râdă, căci viața ei e ca un film. 

Curelariu Cristian-Radu 

Clasa a-X-a B 
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CONCURS NAȚIONAL CULTURAL-ARTISTIC”UNIREA : LIBERTATE ȘI UNITATE”  

 

Anelia-Raluca Banciu 

Școala Gimnazială ” I.H.Rădulescu” Urziceni/ Ialomița 

          

 

Concurs organizat cu binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel , Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române. 

            Sufletul omenesc poartă  în mod simbolic mai multe poveri, dar cea mai grea este singurătatea și 

neputința de a-și proteja aproapele. Anii umbriți de zbuciumul continuu în care forțe potrivnice au încercat să 

ducă la spânzurătoare poporul român au apus. Pe mormântul acela s-au ivit timpuri noi, timpuri ce poartă 

semnul libertății, al victoriei, al regăsirii naționale. 

             Trecutul care se topește în lumina prezentului trebuie venerat, pentru că uitarea nu este altceva decât 

o lepădare de sacrificiul enorm al înaintașilor. Dintr-un nobil sentiment patriotic s-a născut inițiativa de a 

organiza prima ediție a Concursului Național Cultural-Artistic” Unirea : Libertate și Unitate”. Această 

inițiativă nu s-ar fi concretizat fără binecuvântarea Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii 

Ortodoxe Române. 

            Concursul s-a desfășurat sub îndrumarea doamnei profesor de limba română-Anelia Raluca Banciu 

de la Școala Gimnazială”I.H.Rădulescu”, Urziceni, Ialomița, a preotului paroh Bogdan Ionuț Stancu și a 

preotului diacon Marian Petre de la Catedrala ” Sfinții Împărați Constantin și Elena și Sfântul Nectarie”-

Urziceni. 

           Coordonatorii Cercului de Cateheză ” Vlăstare Ortodoxe”-preotul paroh Bogdan Ionuț Stancu, preotul 

diacon Marian Petre și coordonatoarea elevilor din clasele V-VIII de la Școala Gimn.”I.H.Rădulescu”, 

doamna profesor Anelia Raluca Banciu au hotărât desfășurarea concursului într-un loc aparte și anume 

Centrul de Plasament din Municioiul Urziceni. Rolul cultural-artistic al acestei activități a fost dublat de unul 

filantropic. Copiii din Centrul de Plasament au avut posibilitatea să privească și să se bucure de mai multe 

acte artistice, care au încercat să reînvie în sufletul lor sentimentul patriotic și conștientizarea faptului că 

victoria Unirii este răsplata Divinității pentru un popor care nu se teme să-și dea viața pentru libertate și 

demnitate. 

         Prima secțiune a concursului a fost una de crație literară având tema” O scrisoare către Dumnezeu 

despre viața mea”, tema încercând să încurajeze dialogul cu Divinitatea, comunicarea spirituală care deseori 

este abandonată și astfel se produce îndepărtarea de credință. 

         De asemenea, creațiile literare au fost urmate de un moment teatral prin interpretarea scenetei „Moș Ion 

Roată și Unirea”, urmând ca în final elevii să cânte două melodii patriotice. 

              Prima ediție a Concursului  Național ”Unirea : Libertate și  Unitate” a fost un real succes, datorită 

prestației elevilor, care a fost din plin apreciată de spectatori. 
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PROIECT DE PROGRAMĂ PENTRU OPŢIONAL 
 

Prof. înv. preşc. Colcer Ioana 

Grădiniţa cu Program Prelungit nr. 1 Arad 

 

Denumirea opţionalului : ,,Eu sunt , eu simt , eu pot ” 

  Tipul de activitate: dezvoltare personală 

Domenii de activitate: - Limbă şi comunicare 

                                         Om şi societate 

                                         Estetic si creativ 

Opţionalul va fi aplicat la grupa mijlocie 

Număr activitati săptămânal : 1  

Durata opţionalului : 1 an / 2019-2020 

 

ARGUMENT 

Reacţia grădiniţei, ca instituţie de educaţie , formare şi orientare , la modificările şi 

transformările sociale şi economice trebuie să fie de adaptare rapidă a conţinutului , structurilor şi 

funcţiilor sale , de creare a premiselor favorabile pentru copii care să le permită integrarea socială 

rapidă, flexibilitatea, iniţiativa şi rezolvarea de probleme. 

Instituţiile în care se realizeaza educaţia , la toate nivelurile , trebuie să facă tot ce le stă în 

putinţă pentru valorizarea maximă a fiecărui individ prin stimulare intelectuală , prin dezvoltarea 

aptitudinilor şi competenţelor socio-emoţionale, atitudinilor şi trăsăturilor de personalitate. 

 

Opţionalul ,, EU SUNT , EU SIMT , EU POT ” reprezintă una din modalităţile esenţiale 

prin care grădiniţa trebuie să-şi urmeze scopul primordial : de proces adaptiv şi formativ centrat pe 

copil , capabilă să valorizeze tipuri diverse de personalitate şi abilităţi socio-emoţionale , să 

răspundă nevoilor comunităţii şi să ofere societăţii persoane competente pentru viaţa privată, 

profesională şi publică. 

Optând pentru aceast optional, se urmăreşte constituirea unui cadru organizat şi regulat, în care 

intervenţia să se realizeze nu doar în ceea ce priveşte dimensiunea raţional-intelectivă a copilului , 

ci cu precădere cea afectivă , motivaţională , atitudinală şi socială. Prin acest mod de lucru se 

doreşte stimularea şi socializarea micului preşcolar , dar şi adaptarea mult mai facilă la cerinţele pe 

care societatea le adresează indivizilor , cerinţe ce se află într-o permanenta modificare. 

COMPETENTE GENERALE 

1.  Dezvoltarea capacităţii de autocunoaştere şi a atitudinii pozitive faţă 

de sine ; 

2.  Dezvoltarea abilităţilor de inter-relaţionare în contexte variate ; 

3.  Dezvoltarea şi exersarea abilităţilor socio-emoţionale ca premisă a unui stil de viaţă de 

calitate. 

VALORI ŞI ATITUDINI 

1.  Respect şi încredere în sine şi în ceilalţi 

2.  Recunoaşterea unicităţii fiecărei persoane 

3.  Receptivitate la emoţiile celorlalţi 

4.  Valorizarea relaţiilor interpersonale 
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MODULE TEMATICE 

1.  Autocunoaşterea şi dezvoltarea personală 

2.  Comunicare şi abilităţi socio-emoţionale 

3.  Dezavoltare şi conştientizarea stimei de sine 

CONŢINUTURILE ÎNVĂŢĂRII 

1.  Autocunoaştere şi dezvoltare personală 

-    Unicitatea persoanei , diferenţe individuale 

-    Spaţiu individual , nevoia de intimitate 

2.  Comunicare şi abilităţi socio-emoţionale 

-    Comunicare verbală şi nonverbală 

-    Diferite tipuri de comportament , adaptat situaţiilor date 

-    Identificarea propriilor trăiri şi sentimente 

-    Verbalizare şi exprimare a trăirilor interioare 

3.  Dezvoltare şi conştientizare a stimei de sine 

-    Identificarea propriei valori 

-    Încredere în forţele proprii 
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OBIECTIVE ŞI EXEMPLE DE ACTIVITĂŢI DE ÎNVĂŢARE/MODALITATI  

DE EVALUARE 

 

1. 1.1.: să dea exemple de Caracteristici 

personale elementare 

 

 

2. 1.2.: să prezinte asemănări şi deosebiri 

dintre el/ea şi ceilalţi/celelalte 

 

 

 

3. 2.1.: să recunoască emoţii de bază 

apărute în situaţii variate 

 

 

 

 

 

 

 

4.       2.2.: să exerseze 

comportamente de cooperare în grup 

 

 

5.       2.3.: să identifice dificultăţile proprii 

de învăţare    

6.    3.1.: să identifice hobby-uri, 

jocuri şi activităţi preferate 

 

 

7. 3.2.: să explice de ce preferă o anumită 

activitate 

8. 3.3.: să dea exemple de comportamente 

care oferă siguranţă personală, în viaţa 

curentă şi în situaţii de risc 

 

 

 

- jocuri de autocunoaştere pe bază de 

imagini 

- identificarea caracteristicilor personale elementare 

 

- exerciţii pentru identificarea asemănărilor şi 

deosebirilor- cu ceilalţi, cu personaje din poveşti şi 

din desene animate 

- jocuri de rol 

 

 

- exerciţii de recunoaştere a emoţiilor şi a 

sentimentelor apărute în contexte variate; 

- observarea acestora la persoane apropiate , la 

personaje din desene animate şi din poveşti 

- jocuri de mimare a emoţiilor celorlalţi. 

 

 

 

- activităţi, jocuri de echipă, de 

cooperare/necooperare; 

- exerciţii de analiză şi de comparare a acestor 

situaţii. 

- jocuri de rol despre rezolvarea problemelor 

- discuţii despre activităţi preferate , aplicaţii 

practice pentru ilustrarea acestor preferinţe. 

- jocuri de rol 

 

 

- ex. de analiză a situaţiilor de risc; 

- ex. de stimulare a depăşirii acestor 

situaţii; 

- realizarea de colaje şi postere pe tema siguranţei 

personale
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Domeniul: Dezvoltare socio-emotionala 

Denumire : ,,EU SUNT ,EU SIMT , EU POT”  

Anul şcolar : 2019-2020 

Grupa : mijlocie 

Nr.de activit./ săptămână : 1 

 

PLANIFICAREA CALENDARISTICĂ 

TEMA 

1.           Prima zi de grădiniţă  a lui Ţupa Ţup 

2.           Ce-a de-a doua zi de grădiniţă a iepuraşului 

3.           Cum te-ai simţi , dacă ...? 

VACANŢA PENTRU ÎNV. PREŞCOLAR ŞI PRIMAR 

4.          Cum mă simt astăzi ? 

5.          Oglinda fermecată 

6.          Colţul veseliei 

VACANŢĂ   DE  IARNA 

7.          Săculeţul cu emoţii  

8.          Cubul emoţiilor 

9.          Albumul cu emoţii 

10.        Detectivii 

11.        Grădina prieteniei 

12.        Să învăţăm să fim prieteni 

               VACANTA DE PRIMAVARA 

13.        Povestea broscuţei ţestoase 

14.        Broscuţa ţestoasă ne învaţă să fim superbroscuţe 

15.        Vulpoiul ne învaţă reguli 

16.        Eu pot , eu chiar pot ! 
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Proiect educațional 
  „SĂ CRȘTI FRUMOS ȘI SĂNĂTOS!” 

 

Prof. înv. preșc. Tache Lavinia 

Grădiniţa cu Program Prelungit „Micul Prinţ” Nr. 22 Braşov 

 

A. REZUMATUL PROIECTULUI 

În cadrul proiectului sunt implicaţi toți preşcolarii, împreună cu părinţii lor, şi 25  

De educatoare care dirijează şi monitorizează activităţile propuse spre desfăşurare.  

Proiectul se deschide în luna noiembrie a anului şcolar, într-un cadru festiv la care vor participa toți 

partenerii implicați în proiect, precum și beneficiarii direcți si indirecți.  

Pentru ca rezultatele obținute la finalul proiectului să poată fi măsurate, activitatea zilnică sănătoasă a 

copiilor va fi monitorizată prin intermediul unor calendare, în care fiecare copil consemnează numărul 

porţiilor de fructe şi legume şi doza de apă conumată zilnic, plus timpul efectiv de practicare a exerciţiului 

fizic. 

In vederea formării deprinderilor copiilor pentru a practica un stil de viață echilibrat,vor fi 

organizate activități zilnice de mișcare prin joc (60 min.), consum de fructe și legume(aprox. de 5 ori pe zi) 

şi consum de apă (aprox. 1 litru pe zi). Acestor activităţi cu caracter permanent li se adaugă activităţi 

tematice lunare desfăşurate la nivelul grădiniţei împreună cu copiii, părinţii acestora şi partenerii 

educaţionali.  

In vederea realizării obiectivelor propuse pentru părinți, s-au planificat două categorii de activități: 

activități comune cu copiii, pe care le vor desfășura atât la grădiniţă cât şi în weekend, care se referă la 

importanța servirii mesei în familie și a petrecerii timpului liber prin mișcare împreună cu copiii. La 

activităţile comune, în funcţie de tema lunară, vor fi prezenţi şi partenerii educaţionali. 

Finalizarea proiectului va fi efectuată prin organizarea unor concursuri în care copiii vor demonstra 

abilități de mișcare și nivelul cunoștințelor legate de alimentația sănătoasă. 

B. PREZENTAREA PROIECTULUI 

 Scopul: 

Afirmată în plan comunitar prin educația de calitate pe care o promovează, prin transparenta, 

colaborare, adaptare, echilibru între oferta educațională și solicitările de educație ale beneficiarilor, 

Gradinița cu PP Nr.22 va urmări; 

-stimularea copilului pentru a desfășura activități cu caracter demonstrativ prin care să contribuie la 

păstrarea propriei sănătăți 

-  educarea părinților în legatură cu principiile alimentației sănătoase la preșcolari 
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-  educarea părinţilor în legătură cu rolul factorilor contextuali: De exemplu, disponibilitatea şi 

accesibilitatea alimentelor influenţează comportamentul alimentar al copiilor. 

- educarea părinţilor în legatură cu importanța implicării active în activități fizice și coparticiparea alături 

de aceștia. 

-educarea părinţilor în legătură cu normele socio-culturale de gen ca factor de risc în dezvoltarea 

preferinţelor pentru tipul de activităţi fizice în timpul liber al copiilor. 

- formarea la preșcolari a unor comportamente necesare unui stil de viață sănătos, respectiv practicarea 

zilnică a exercițiului fizic sub formă de joc îmbinat cu un consum constant de legume și fructe(de cinci ori 

pe zi), precum şi lichide (aprox. 1 l pe zi). 

Obiectivele specifice ale proiectului: 

Pentru copii 

- creșterea cu 75% a numarului copiilor care vor consuma alimente sănătoase (legume ,fructe 

5 portii pe zi) 

-creșterea cu 75% a numarului copiilor care vor efectua  zilnic 60 de minute de mișcare sub formă de joc 

-cunoașterea de către întreaga grupă experimentală de preșcolari a principiilor de bază ale unei alimentații 

sănătoase (consumzilnic de legume și fructe, eliminarea excesului de dulciuri) 

Pentru părinți 

-cunoașterea de catre toți părinții copiilor a principiilor alimentației sănătoase la preșcolari 

-creșterea cu 75% a părinţilor care iau cel puțin o masă împreună cu copiii, cu scopu linfluențării 

comportamentului alimentar la copii. 

-creșterea cu 75% a numarului părinților care adoptă comportamente adecvate în ceea ce privește 

dezvoltarea preferințelor copiilor pentru tipul de activitați fizice. 

-creșterea cu 50% a părinţilor care desfășoară activități fizice împreună cu copiii în weekend și în vacanțe. 
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Nr. 

activ. 

Titlul Data/ 

perioada de 

desf. 

Loculdesf. Participanţi Parteneri Descrierea activit. Responsabili Beneficiari Modalităţi de 

monitorizare 

şi evaluare 

1. Deschidere proiect noiembrie Grădiniţa 

Nr. 22 

-părinţi 

-educatoare 

reprezentant 

ISJ, DSP, 

PrimăriaBv. 

mass-media 

-prezentarea 

scopului, a 

obiectivelor şi a 

calendaruluia 

ctivităţilor 

-cadrele 

didactice 

-reprezen- 

tantul 

grădiniţei 

-părinţii 

-preşcolarii 

-feed-back din 

partea 

participanţilor 

2. Carnavalul 

fructelor şi 

legumelor 

noiembrie Grădiniţa 

Nr. 22 

-educatoare 

-preşcolari 

 

- 

-scenetă: 

costumarea copiilor 

în fructe şi legume 

-cadrele 

didactice 

 

-preşcolarii -fotografii 

-calendarele 

preşcolarilor 

3. Cu zăpadă ne 

jucăm! 

ianuarie Curtea Grădiniţei 

Nr. 22 

-educatoare 

-preşcolari 

 

- 

-realizarea unui om 

de zăpadă 

-cadrele 

didactice 

 

-preşcolarii -fotografii 

-calendarele 

preşcolarilor 

4. Cel mai sănătos 

sandvici! 

februarie Grădiniţa 

Nr. 22 

-educatoare 

-preşcolari 

-părinţi 

-nutriţionist 

reprezentant 

DSP 

-realizarea unui 

sandvici sănătos de 

către părinţi şi copii 

cu produse aduse 

de acasă 

-cadrele 

didactice 

-părinţii 

-nutriţionistul 

-părinţii 

-preşcolarii 

-produsele 

activităţii 

-fotografii 

-calendarele 

preşcolarilor 

5. Vitaminele A, B, C 

de vreisă le găseşti, 

o salată să ne 

pregăteşti! 

martie  -educatoare 

-preşcolari 

 

- -salată de fructeşi 

legume 

-educatoare 

-preşcolari 

-preşcolarii -fotografii 

-calendarele 

preşcolarilor 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1960 

 

6. La plimbare de 

porneşti, sănătatea 

ţi-o-ntăreşti! 

aprilie Diverse puncte 

turistice din Bv. 

alese de fiecare 

grupă 

-părinţi 

-educatoare 

-preşcolari 

 

- 

-drumeţie -cadrele 

didactice 

 

-părinţii 

-preşcolarii 

-fotografii 

-calendarele 

preşcolarilor 

7. Cum să cresc 

sănătos şi frumos? 

mai Grădiniţa 

Nr. 22 

-educatoare 

-preşcolari 

 

- 

-concurs 

(finalizareproiect) 

-cadrele 

didactice 

 

-preşcolarii -fotografii 

 

8. Evaluare proiect iunie Grădiniţa 

Nr. 22 

-educatoare 

-părinţi 

reprezentant 

ISJ, DSP, 

Primăria 

BV., mass-

media 

-prezentarea, într-

un cadru festiv, a 

rezultatelor 

activităţilor derulate 

în cadrul proiectului 

-cadrele 

didactice 

-reprezen- 

Tantul 

grădiniţei 

-părinţii 

 

 

 

- 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL – FII MAI BUN! 

PROIECT   DE  VOLUNTARIAT 

 

ÎNV. ŢUŢUIANU  IULIA 

ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,C. D. ARICESCU” 

CÂMPULUNG  MUSCEL, JUDEŢUL ARGEŞ 

 

 

MOTTO: 

 ,, Cea mai mare parte a educaţiei intelectuale nu este achiziţionarea de fapte, ci a învăţa cum să 

trăieşti prin fapte.” 

     OLIVER  WENDELL  HOLMES 

SCOP: 

 Implicarea elevilor în activităţi de voluntariat, în acţiuni de caritate, pentru sprijinirea copiilor cu 

nevoi materiale şi sociale speciale, cu scopul de a forma şi dezvolta abilităţi şi atitudini menite să contribuie 

la optimizarea dezvoltării personale a elevilor. 

 

OBIECTIVE: 

- Formarea şi dezvoltarea capacităţii  de colaborare, de lucru în echipă, de leadership; 

- Familiarizarea elevilor cu noţiunile de,, caritate” şi ,, voluntariat”, cu specificul acestor acţiuni; 

- Dezvoltarea la elevi a spiritului de solidaritate şi toleranţă faţă de grupurile sociale 

dezavantajate; 

- Formarea afectivităţii de grup ca suport al spiritului de prietenie, de întrajutorare; 

GRUP  ŢINTĂ: 

- Voluntari –elevii din clasele ciclului primar de la Şcoala Gimnazială ,,C. D. ARICESCU”- 

structura  Şcoala  Primară ,,Apa Sărată”- simultan 

- Cadrele didactice implicate 

- Beneficiari- elevi cu o situaţie materială specială din zona Câmpulungului 

 

DURATA:  decembrie 2019 

RESURSE:  

- Resurse materiale: donaţii ale elevilor şi părinţilor, lucrări realizate de elevi 

- Resurse umane: elevi, părinţi, cadre didactice 

  

MODALITĂŢI DE DESFĂŞURARE: 

 În cadrul orelor de abilităţi practice şi arte vizuale, copiii îndrumaţi de cadrele didactice vor realiza 

diferite felicitări, podoabe pentru pomul de Crăciun. Cu sprijinul părinţilor şi al voluntarilor, se vor aduna  şi 

împacheta: hainuţe, jucării,alimente, dulciuri, cărticele.Pachetele vor conţine  şi  lucrările realizate de elevi şi 

vor fi date de Moş Crăciun în cadrul serbării susţinute de elevii claselor primare. La serbare vor participa şi 

părinţii. 

 

INDICATORI DE EVALUARE: 

 Participarea părinţilor  şi a cadrelor didactice pentru realizarea a cel puţin 25 de pachete ce conţin: 

hăinuţe, dulciuri, alimente, cărticele. 

 Disribuirea acestor pachete în cadrul serbării susţinute de elevii din ciclului primar de Crăciun. 

 

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

 Întâlniri săptămânale ale echipei de proiect 

 Chestionare aplicate elevilor, părinţilor, cadrelor didactice 
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 Raport final 

 

IMPACTUL PROIECTULUI:  promovarea imaginii şcolii în comunitate 

 

PRODUSE ALE PROIECTULUI:  felicitări, desene, podoabe pentru pomul de iarnă, album foto, 

mediatizare presă 

 

BUGETUL PROIECTULUI: 

 Toate produsele proiectului vor fi realizate numai din donaţiile părinţilor, copiilor,cadrelelor 

didactice. 

 Costurile pentru materialele publicitare vor fi suportate  de Echipa voluntarilor. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

 În perioada 1-20 decembrie se colectează produsele. 

 Până pe 20 decembrie se realizează felicitările şi podoabele pentru pom. 

 Voluntariatul se desfăşoară în data de 22 decembrie odată cu serbarea de Crăciun. 
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PROIECT  EDUCAȚIONAL CARITABIL 

                                          ,,Daruri mici din suflet mare! - Fii și tu Moș Crăciun" 

                       

                                                                                                           Prof. înv. primar Sandor Liliana,  

                                                                  Liceul Teoretic „Nicolae Bălcescu”Cluj-Napoca 

 

 

Tema: ,,Daruri mici din suflet mare - Fii și tu Moș Crăciun" 

Scopul proiectului : Sprijin umanitar acordat copiilor de la  Liceul Tehnologic pentru Deficienți de Auz 

Voluntari: elevii din clasa a III-a  de la L.T. ”Nicolae Bălcescu” 

Grup ţintă: copii cu vârsta cuprinsă între 6 si 11  ani din liceul mai sus menţionat; 

Obiective : 

- revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate și 

generozitate; 

- responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat; 

- educarea sentimentelor de prietenie, toleranță, armonie și bună dispoziție în relațiile cu copii din alte 

grupuri; 

- dezvoltarea abilităților de comunicare eficientă, de lucru în echipă, de asumare a responsabilităților. 

Desfăşurarea activităţii: 

Pregătirea elevilor pentru această expediție s-a realizat în cadrul săptamânii in curs. Elevii și părinții 

acestora au fost anunțați că activitatea se constituie  într-un  proiect de voluntariat și urmărește strângerea 

donațiilor (articole de îmbrăcăminte, jucării, dulciuri, rechizite, cărți etc.) din partea copiilor de la clasa a III-

a, alături de părinții lor, apoi redirecționarea acestor cadouri către copiii aflați în dificultate de la Liceul 

Tehnologic pentru Deficienți de Auz, Cluj-Napoca, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, moment în care se va 

prezenta și un mini-spectacol Colindul prieteniei. Cu acest prilej, am repetat un grup de colinde și am pregătit 

și câte o carte de colinde care să fie dăruită copiilor de la Liceul Tehnologic pentru Deficienți de Auz. 

Această activitate, UN DAR MIC DIN SUFLET MARE, se derulează cu scopul de a oferi  copiilor 

aflați în dificultate din acest liceu, un strop de bucurie, iar copiilor voluntari din clasa noastră o schimbare de 

atitudine,  o nouă experiență de viață, o îndrumare în vederea schimbării mentalitații fată de semenii aflați in 

dificultate. 

Orarul desfăşurării activităţii: 

- ora 13.30-13.50 - organizarea colectivului de elevi și deplasarea la Liceul Tehnologic pentru 

Deficienți de Auz 

- ora 14.00-15.00 –desfășurarea activității, îndeplinirea sarcinilor  de către fiecare echipă; 

- ora 15.00-15.30- întoarcerea în sala de clasă. 

Rezultate așteptate : 

 Creșterea stimei de sine; 

 Responsabilizarea elevilor și cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni comunitare; 

 Promovarea imaginii școlii în  comunitate; 
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 Întărirea parteneriatului cu alte instituții școlare. 

Evaluarea activităţii: 

Prezentarea impresiilor, vizionarea și interpretarea fotografiilor făcute. 
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Proiect de parteneriat educaţional de voluntariat şi acţiune comunitară  

,,DĂRUIND VEI DOBÂNDI” 

 

                                                                   PROF. ÎNV. PRIMAR ROȘU IULIA 

            ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÂNCEȘTI, JUD. BACĂU  

 

 

Înţelegând că viaţa socială impune astăzi cerinţe diferite de cele cărora până nu demult trebuia 

să le răspundem , ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, încă de la cea mai 

fragedă vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi sociale : spirit 

democratic, spirit de iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru ceilalţi, 

perseverenţă, spirit de răspundere, respect pentru normele sociale.  

Orice activitate desfăşurată în școală constituie o lecţie de viaţă. Cu cât copilul cunoaşte mai 

multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  

Acţiunile umanitare desfăşurate cu elevii au o valoare formativă deosebită. Astfel ei explorează medii 

mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să preţuiască pe cei 

din jurul lor, devin generoşi şi sociabili.  

Nu este suficient doar să sprijinim copiii defavorizați, ci să socializăm cu ei, să- i iubim și să-i 

respectăm pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, profesională.  

Vorbind din perspectiva dreptului la egalitate de şanse, de acces şi de participare şcolară şi 

socială a acestor copii,de  adaptarea lor în societate are, în fapt, semnificaţia unor strategii de 

discriminare pozitivă- A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine, nu înseamnă decât să înveţi ca 

om!  

 

OBIECTIVELE PROIECTULUI  

● Organizarea de activităţi interactive şi atractive pentru copiii aflaţi în dificultate.  

● Stimularea mentală, socială şi comportamentală a copiilor din grupuri dezavantajate prin activităţi 

creative, de imaginaţie şi terapeutice, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, întreceri sportive, muzica, 

petrecerea timpului liber . 

● Încurajarea participanţilor în scopul dezvoltării, promovării şi menţinerii iniţiativei, devotamentului 

şi participării lor la proiecte de acţiune comunitară.  

DESCRIEREA PROIECTULUI  

Proiectul vizează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune de tip şcolar şi extraşcolar 

în parteneriat şcoală –comunitate, cu scopul incluziunii copiilor/persoanelor aflate în dificultate sau 

provenite din medii sociale defavorizate.  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 PÂNCEȘTI , iniţiatoarea proiectului, împreună cu partenerii 

au propus şi desfăşurat acţiuni caritabile şi cultural – artistice, menite să dezvolte personalitatea copiilor, 

socializarea şi să sprijine persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate (copii, tineri, adulţi cu 

dizabilităţi, copii şi adulţi din sistemul de protecţie socială, din medii sociale defavorizate, aparţinând 

minorităţilor etnice sau aflaţi în alte situaţii care îi privează de la o activitate normală în societate).  

BENEFICIARI  

▪ Copii cu dizabilităţi, cu cerinţe educative special din instituţiile implicate  

▪ Copii cu dificultăţi de învăţare şi adaptare şcolară şi socială, probleme de comportament de orice fel  

 ▪ Copii cu unul sau ambii părinţi plecaţi la muncă în străinătate  

 ▪ Copii de etnie rromă declarată sau nu ,din instituţiile implicate  
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  ▪ Copii provenind din familii sărace sau cu părinţi divorţaţi  

  ▪Alte categorii de persoane aflate în dificultate  

 

EVALUAREA - Evaluarea finală vizează eficienţa activităţilor desfăşurate şi respectarea coordonatelor 

stabilite iniţial şi va consta în realizarea unor expoziţii cu produsele obţinute în cadrul proiectului, 

realizarea unor albume foto, jurnal cu impresii ale participanţilor.  

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR PE PERIOADA DERULĂRII PROIECTULUI  

 

1.Acţiuni caritabile/ umanitare  

,,Împarte zâmbete” 

- Organizarea unor acţiuni de strângere de jucării, rechizite, obiecte de îmbrăcăminte de la copii/ 

voluntari cu posibilităţi materiale şi împărţirea acestor daruri copiilor cu situaţii sociale şi financiare 

deosebite; 

- Realizarea de păpuşi de către copii/ adulţi/ voluntari şi împărţirea lor copiilor dezavantajaţi sau aflaţi 

în suferinţă. (Beneficiari: Copiii din Centrul Rezidențial “Ghiocelul” Bacău , copiii din Centrul 

Mozaic-FSC Bacău, Copiii de la Grădinița Școlii Gimnaziale Colonești, Bacău.) 

 

 “Mărțișor de suflet”-oferire de mărțișoare confecționate copiilor din Centrul Rezidențial “Ghiocelul” 

Bacău 

2.Acţiuni educative, de incluziune socială şi implicare a copiilor proveniţi din grupuri dezavantajate  

„Copacul prieteniei” 

-Lucrare colectivă cu chipurile copiilor; „Mă oglindesc în palma mea” 

- Modelaj în aluat prin amprenta palmei copilului; 

- Pictură pe modelul obtinut . 

,,Reţeta casei” 

-Întâlnire cu copii cu dizabilităţi prin intermediul căreia vor învăţa aspecte de gospodărire (învăţarea 

unor termeni de gospodărie, respectarea unei reţete, folosirea ingredientelor într-o anumită ordine, 

pregătirea aluatului, servirea la masă a desertului . 

3.Activităţi cultural-artistice  

Organizarea şi susţinerea unor momente artistice şi expoziţii diverse cu copiii/ voluntarii implicaţi în 

proiectele din cadrul Strategiei de Acţiune Comunitară . 

4.Competiţii şi activităţi recreative  

„Ne jucăm împreună” 

-Jocuri de miscare; 

-Jocuri distractive  

 

Pe parcurs se vor planifica şi alte activităţi în funcţie de problemele sociale apărute, de propunerile altor 

membrii ai comunităţii locale.  

Activităţile proiectului vor fi sprijinite de persoanele implicate şi voluntari din rîndul părinţilor copiilor 

din instituţiile implicate, precum şi de persoane/instituţii identificate pe parcursul derulării proiectului.  
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Nepoți și bunici 

Apan Ioana Florica 

Școala Gimnazială ,,Vasile Lucaciu” Apa, județul Satu Mare 

 

   În anul școlar 2019-2020 am facut parte din echipa de profesori voluntari SNAC ai Școlii 

Gimnaziale ,,Vasile Lucaciu” Apa din județul Satu Mare. A fost primul meu contact cu acest tip de 

activități și pot să afirm cu tărie că activitățile desfășurate sunt acum frumoase amintiri.  

   Am coordonat 15 elevi voluntari din clasele a VII-a și a VIII-a. Partenerii proiectului au fost bătrânii 

de la Centrul  de zi  pentru activități recreative cu bătrânii din comuna  Apa, persoane vârstnice, fără 

posibilităţi materiale din comună. 

   Scopul proiectului de voluntariat a fost sensibilizarea elevilor cu privire la problemele cu care se 

confruntă vârstnicii. În perioada octombrie 2019- martie 2020 am desfășurat activități lunare, după 

cum urmează: 

am desfășurat activități lunare, după cum urmează: 

Domeniul 

activității  

Obiective specifice Acțiuni/ activități concrete  Strategii de 

realizare  

Rezultate obținute  

Social-

relațional 

1. Promovarea 

voluntariatului; 

2.Consolidarea 

sentimentului de 

apartenență la un 

grup; 

3.Însușirea unor 

valori civice. 

Clopoțelul sună SNAC 

Un grup de voluntari au 

promovat Planul de Acțiune 

și au îndemnat elevii să se 

înscrie ca voluntari SNAC. 

Elevii din școală au răspuns 

pozitiv, drep pentru care s-au 

constituit două grupe de 

voluntari. Prima grupă cu un 

număr de 15 elevi, iar a doua 

grupă cu un număr de 20 de 

elevi.  

Recrutarea şi 

selectarea grupelor 

de voluntari. 

Pregătirea noilor 

voluntari ai 

Acţiunii 

Comunitare 

Stabilirea 

priorităţilor şi a 

planului de 

activităţi a echipei. 

Stabilirea 

contactelor cu 

beneficiarii 

programului. 

Constituirea echipelor  

de voluntari SNAC. 

Social 

relaţional 

1.Consolidarea 

legăturilor de 

prietenie şi 

solidaritate între 

elevi și persoanele  

  Bunicii ne povestesc 

Activitatea a constat în 

relatarea unor experiențe din 

vremuri trecute, povești de 

viață care să constituie 

Obiectivul este 

acela de a aduce în 

prim plan poveşti 

de viaţă, 

experienţe, sfaturi 

pentru un drum 

lung al devenirii. 

Stabilirea legăturii 

dintre 

 elevi şi beneficiarii 

centrului. 
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vârstnice de la 

Centrul social. 

2. Dezvoltarea 

atitudinii pozitive 

faţă de semeni. 

3. Înţelegerea 

nevoilor sociale ale 

peresoanelor 

vârsnice. 

modele în conduita tinerilor 

din ziua de azi. 

Elevii vor putea 

adresa întrebări 

beneficiarilor 

centrului în 

legătură cu ceea ce 

îi preocupă. 

 Identificarea 

principalelor 

 probleme care îi 

preocupă 

 pe vârsnici şi elevi. 

Social 

caritabil 

1.Sensibilizarea 

elevilor cu privire la 

nevoile celorlalţi. 

2. Formarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic. 

Săptămâna legumelor şi a 

fructelor donate 

 

Activitatea social-caritabilă a 

constat în strângerea de fructe 

și legume de către elevii 

școlii și donarea lor de către 

elevii voluntari beneficiarilor 

centrului de zi și unei familii 

cu posibilități reduse a cărei 

copii frecventează școala 

noastră. 

Prezentarea 

campaniei la 

nivelul întregii 

comunităţi şcolare. 

Colectarea 

donaţiilor şi 

distribuirea 

acestora de către 

voluntari. 

Colectarea 

alimentelor. 

Distribuirea lor spre 

 beneficiarii 

programului. 

Social  

caritabil 

1.Sensibilizarea 

elevilor cu privire la 

nevoile celorlalţi. 

2. Formarea şi 

dezvoltarea simţului 

civic. 

Săptămâna inimilor darnice 

S-au strâns donații constând 

în alimente și îmbrăcăminte 

care au fost donate elevilor cu 

situație precară din școala 

noastră. Elevii împreună cu 

benificiarii centrului au 

realizat felicitări pe care mai 

apoi le-au vândut în cadrul 

Târgului de Crăciun, banii 

fiind donați unei familii a 

cărei copii frecventează 

școala noastră. 

Confecţionarea 

felicitărilor şi a 

ornamentelor de 

Crăciun, care vor fi 

vândute la Târgul 

de Crăciun. Suma 

strânsă din 

vânzarea 

ornamentelor va fi 

donată unei familii 

nevoiaşe din 

localitatea Apa. 

Sensibilizarea 

elevilor, 

schimbarea 

prejudecăţilor  

şi creşterea capacităţii  

de cooperare şi a 

gradului  

de empatie în rândul 

 tuturor 

participanţilor,  

copii şi  

bătrâni. 

Abilităţi 

practice 

1.Dezvoltarea  

abilităţilor de lucru 

în echipă 

2.Consolidarea 

relaţiilor dintre 

voluntari şi 

beneficiarii centrului 

Atelier abilităţi practice cusut 

şi croşetat 

Prin această activitate elevii 

și-au dezvoltat abilitățile 

tehnice, au intrat în spiritual 

șezătorilor de mai demult, în 

cadrul cărora oamenii 

Formarea unor 

grupe formate din 

voluntari şi 

beneficiari ai 

centrului social, 

transmiterea 

abilităţilor de 

croşetat şi cusut. 

Realizarea unor 

articole  

de vestimentaţie  

croşetate şi cusute. 
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 Clipele petrecute în preajma bătrânilor sunt de neuitat. Unii dintre aceștia nu aveau pe nimeni și au 

reușit să câștige din acest proiect zeci de nepoți, alții cu mulți copii și nepoți au gasit loc în inimile lor 

și pentru elevii noștri. Pentru elevi activitățile desfășurate au fost foarte placute. Cu drag și nerăbdare 

așteptau ziua în care trebuia să ne întâlnim cu bătrânii. Râsetele și zâmbetele de pe fețele lor le-au alinat 

bunicilor suferința, care la rândul lor i-au răsplătit cu placinte și bomboane.  

A fost o binecuvântare să mediez dialogul între ,,bunici” și ,,nepoți”! 

3.Dezvoltarea unor 

atitudini pozitive 

faţă de tradiţiile şi 

obiceiurile din zonă 

socializau și munceau 

împreună.  

Vizită 1.Cunoaşterea 

orizontului local 

2.Dezvoltarea 

cunoştinţelor legate 

de istoria comunei 

Elevii voluntari împreună cu 

beneficiarii centrului au 

desfățurat o vizită la Casa 

memorială Vasile Lucaciu 

din Apa unde și-au actualizat 

cunoștințele despre istoria 

comunei, apoi au participat la 

slujba zilinica desfățurată la 

Biserica Ortodoxă din Apa 

unde părintele paroh le-a 

vorbit celor prezenți despre 

importanța relației dintre 

copii și persoanele vârstnice.  

 

Desfăşurarea unei 

vizite la Casa 

Memorială ,,Vasile 

Lucaciu,, din Apa. 

Acumularea de noi  

cunoştinţe din  

domeniul geografiei  

şi a istoriei orizontului  

local. 

Cultural 

artistic 

Social 

1.Dezvoltarea 

spiritului civic. 

2.Dezvoltarea 

abilităţilor creative. 

De Mărţişor, vă dorim o 

primăvară însorită 

Activitatea s-a desfășurat la 

Centrul Apa. Elevii voluntari 

realizând mărțișoare 

impreună cu beneficirii 

centrului, iar la final le-au 

dăruit doamnelor din 

localitate. Elevii voluntari au 

pregătit și un scurt moment 

artistic dedicate Mărțișorului 

pe care l-au prezentat 

beneficiarilor centrului.  

Elevii voluntari vor 

pregăti un moment 

artistic dedicat 

Mărţişorului pe 

care îl vor prezenta 

beneficiarilor 

centrului social. 

Împreună vor 

realiza  mărţişoare 

pe care le vor oferi 

doamnelor din 

localitate. 

Felicitările realizate, 

 portofoliu cu 

fotografii 

 de la această 

activitate, 

 înregistrarea 

momentului  

artistic. 
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Voluntariatul-formă de învățare socială 

 

Prof. Iulia Istrate 

   Școala Gimnazială ,,Al.I.Cuza” Bacău 
 

 

               ,,Voluntariatul este activitatea de interes public desfăşurată din proprie iniţiativă de orice 

persoană fizică, în folosul altora, fără remuneraţie. Voluntarul poate desfăşura activitatea în domenii 

cum sunt: arta şi cultura, sportul şi recreerea, educaţia şi cercetarea, protecţia mediului, sănătate, 

asistenţa socială, religia, activismul civic, drepturile omului, ajutorul umanitar şi/sau filantropic, 

dezvoltarea comunitară,  dezvoltarea socială”(Legea nr. 78/2014,  privind  reglementarea activităţii de 

voluntariat în România).    

            A ajuta copiii şi adulţii cu dizabilităţi, cu dificultăți materiale dintr-o comunitate , înseamnă a 

contribui la dezvoltarea acelei comunităţi. Într-o comunitate, comparativ cu instituţiile statului, sunt cu 

mult mai puţine restricţii, iar iniţiativele pot găsi mult mai repede sprijin şi susţinere. 

            În comunitate ne putem implica în activităţile organizaţiilor, de exemplu ca şi voluntari. 

Participarea în activitatea unor asemenea organizaţii permit membrilor comunităţii să fie implicaţi în 

luarea deciziilor privind diverse probleme la nivel local, regional, naţional şi internaţional. Exemplu de 

participare în activitatea organizaţiilor poate fi elaborarea ideilor şi planificarea propriului proiect în 

scopul soluţionării unei probleme de importanţă socială. Prin implicare în viaţa comunităţii putem fi 

motivaţi să generăm schimbările pe care ni le dorim în societate. 

         Orice implicare în activităţi de voluntariat implică o formă de învăţare socială, chiar dacă de multe 

ori aceasta nu este conştientizată. Implicarea în activităţi de voluntariat dezvoltă o serie de abilităţi şi 

competenţe sociale, cum ar fi de exemplu solidaritatea, toleranţa, încrederea, spiritul civic şi 

responsabilitatea socială. Voluntariatul oferă, de exemplu, posibilitatea interacţiunii între voluntari  şi 

ceilalţi membri ai comunităţii. Astfel, are loc cunoaşterea problemelor, dificultăţilor această colaborare 

putând contribui la creşterea solidarităţii şi toleranţei. 

         O noutate a Legii nr. 78/2014 este recunoaşterea oficială a experienţei în urma activităţilor de 

voluntariat. Astfel, activitatea de voluntariat se consideră experienţă profesională şi/sau în domeniul 

studiilor absolvite. La încheierea activităţii de voluntariat, organizaţia-gazdă, la cererea voluntarului, 

eliberează un certificat de voluntariat. 

        Iată un exemplu de proiect de voluntariat , inițiat la  Școala Gimnazială ,,Al. I.Cuza ” Bacău, în 

parteneriat cu DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI  PROTECŢIA 

COPILULUI BACĂU, CENTRUL REZIDENŢIAL ,,PRO-FAMILIA”  BACĂU,  ŞCOALA 

GIMNAZIALĂ  ,,C.PLATON” BACĂU  .    
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,,APROAPE DE SEMENII NOŞTRI” 

Proiect de voluntariat la nivel judeţean 

 

Organizatori 

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,AL.I.CUZA” BACĂU 

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ,,C.PLATON” BACĂU 

• DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

BACĂU 

• CENTRUL REZIDENŢIAL ,,PRO-FAMILIA”BACĂU 

 

 

AUTOR ŞI MANAGER DE PROIECT 

IULIA ISTRATE-PROFESOR  DE ISTORIE, ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,, AL.I.CUZA” 

BACĂU 

PARTENERI PROIECT 

• ........- DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA  COPILULUI 

BACĂU/CENTRUL REZIDENŢIAL ,,PRO-FAMILIA”BACĂU 

• ........- ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C. PLATON” BACĂU 

 

ECHIPA DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI /COORDONATORI 

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

TITLUL PROIECTULUI 

 

,,APROAPE DE SEMENII NOŞTRI” 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII 

 

• ŞCOALA  GIMNAZIALĂ ,,AL.I.CUZA” BACĂU 

• DIRECŢIA GENERALĂ DE ASISTENŢĂ SOCIALĂ  ŞI PROTECŢIA COPILULUI 

BACĂU/CENTRUL REZIDENŢIAL ,,PRO-FAMILIA” BACĂU 

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ ,,C.PLATON” BACĂU 

 

.ARGUMENT 

                Insuficienţa/lipsa aspectelor de ordin material cu care se confruntă unii copii, îngreunează 

procesul de creştere şi dezvoltare a respectivilor copii.  Prin Convenţia cu privire la Drepturile Copilului 

se precizează  drepturile  acestora la o viaţă decentă, la educaţie, însă  restricţiile de ordin material cu 

care ne confruntăm, fac dificilă respectarea acestor principii. 

                 Proiectul ,,Aproape de semenii noştri” îşi propune acordarea unui ajutor material (sub forma 

unor donaţii de haine, încălţăminte, jucării, jocuri, cărţi, ghiozdane,  rechizite, dulciuri) pentru 30 de 

copii de la Centrul Rezidenţial Pro-Familia”, în vederea îmbunătăţirii calităţii vieţii acestor copii, a 

actului instructiv educativ,  sensibilizarea tinerei generaţii , a elevilor din Şcolile ,,Al.I.Cuza”şi ,,C. 

Platon” în ceea ce priveşte valorile civice şi sociale, în special, prin  acţiuni de voluntariat.  

 

DURATA PROIECTULUI 

                     august  –  noiembrie 20..  

DESCRIEREA PROIECTULUI 

        a).SCOPUL PROIECTULUI: 
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            1. Conştientizarea şi responsabilizarea elevilor cu privire la respectarea drepturilor 

fundamentale ale omului (copilului). 

             2.Dezvoltarea spiritului comunitar şi a deprinderilor de întrajutorare în rândul elevilor. 

         b) OBIECTIVE 

            1.Încheierea Protocolului de colaborare cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia 

Copilului Bacău/ Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia” Bacău. 

            2.Popularizarea proiectului în Şc.,,Al.I.Cuza” şi Şc. ,,C.Platon”în vederea formării echipei de 

lucru prin intermediul unor discuţii, a unor afişe amplasate în punctele cheie ale şcolii, într-un interval 

de o săptămână. 

            3. Informarea elevilor şi cadrelor didactice participante la proiect cu privire la lipsa aspectelor 

de ordin material cu care se confruntă copii din această grădiniţă. 

            4.Strângerea a minim 30 de colete cu jucării, cărţi, rechizite, haine, dulciuri, într-un centru de 

colectare amplasat în magazia şcolii. 

            5.Donarea coletelor către copii de la Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia” Bacău. 

            6.Continuarea activităţilor de voluntariat. 

 

      c) GRUP ŢINTĂ 

• 300de elevi/ Școala.,,Al.I. Cuza” Bacău şi Şcoala ,,C.Platon” Bacău. 

• 30de preşcolar/şcolari/liceeni/ Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia” Bacău.. 

    *8 cadre didactice: 

 

• 7/Şc.,,Al.I. Cuza” Bacău şi 1 Şcoala ,,C.Platon” Bacău. 

 

   *50 părinţi      •     Şcoala.,,Al.I. Cuza” Bacău şi Şcoala ,,C.Platon” Bacău 
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Diagrama Gantt 

 

 

Activităţi 

Programarea în timp 

AUGUST 

20.. 

 

SEPTEMB

RIE 

20.. 

 

OCTOMBR

IE 

20.. 

NOIEMBRI

E 

20.. 

 

1.Prospectarea posibilităţilor de realizarea a 

proiectului(formă de organizare, tematică, 

participanţi, colaboratori) 

▬    

2.Obţinerea aprobărilor necesare proiectului ▬ ▬   

3.Şedinţe de informare a elevilor, a cadrelor 

didactice cu privire la necesarul  şi calitatea 

echipamentelor care trebuie colectate. Instruirea 

echipei de proiect cu privire la colectarea corectă a 

donaţiilor. 

 ▬   

4.Organizarea şi deschiderea centrului de colectare. 

Stabilirea unui program de colectare, a echipei de 

lucru, strângerea donaţiilor. 

 

 ▬ ▬  

5. Transportul şi donarea colectelor    ▬ 

6. Realizarea CD-ului proiectului cu ISSN:,,Licăr de 

speranţă” 

   ▬ 

DESCRIEREA ACTIVITĂŢILOR 

 

Activitatea nr.: 1 

Titlul activităţii: Prospectarea posibilităţilor de realizarea a proiectului (formă de organizare, 

tematică, participanţi, colaboratori) 

Tipul activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: AUGUST 20.. 

Locul desfăşurării: ŞcoalaGimnazială,,Al. I. Cuza” Bacău şi Şcoala  Gimnazială,,C.Platon” Bacău. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai 

comunitatii etc): 11 cadre didactice, 2 părinţi, 30 de elevi. 

Responsabili: managerul de proiect-Iulia Istrate. 

Beneficiari:elevi, cadre didactice, părinţi. 

Metode/mijloace de realizare:  discuţii. 

Modalităţi de evaluare: caietul proiectului 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:  

        Iniţiatorul proiectului analizează condiţiile necesare derulării proiectului –spaţiu, timp. De 

asemenea , se precizează coodonatorii grupurilor de elevi, modalităţile de lucru, un orar provizoriu 

pentru derularea activităţilor, sălile de lucru, realizarea unui caiet al proiectului, a unui jurnal de 

impresii. Se propune şi se realizează un chestionar pentru elevi . 
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Activitatea nr.: 2 

Titlul activităţii: Obţinerea aprobărilor necesare proiectului 

Tipul activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: AUGUST –SEPTEMBRIE 20.. 

Locul desfăşurării: instituţiile implicate 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai 

comunitaţii etc): 10cadre didactice, directorii  instituţiilor implicate. 

Responsabili: coordonatorii. 

Beneficiari: elevi, cadre didactice, părinţi. 

Metode/mijloace de realizare: convorbiri telefonice, discuţii, întâlniri cu conducerea instituţiilor 

implicate. 

Modalităţi de evaluare:  obţinerea aprobărilor. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:  

După realizarea proiectului  se  vor obţine angajamentele Şc.,,Al.I.Cuza” , ,,C.Platon”, al Centrului 

Rezidenţial ,,Pro-Familia” în vederea derulării proiectului , a aprobărilor din partea Inspectoratului 

Şcolar Judeţean. 

 

Activitatea nr.: 3 

Titlul activităţii: Şedinţe de informare a elevilor, a cadrelor didactice cu privire la necesarul  şi 

calitatea echipamentelor care trebuie colectate.Instruirea echipei de proiect cu privire la 

colectarea corectă a donaţiilor 

Tipul activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: SEPTEMBRIE 20.. 

Locul desfăşurării: Amfiteatrul ,,Radu Beligan”- Şcoala ,,Al.I.Cuza”. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti, reprezentanti ai 

comunitatii etc): 11cadre didactice, 50 de elevi din Şcoala ,,Al.I.Cuza”şi Şcoala ,,C.Platon”, 10 de 

părinţi. 

Responsabili: coordonatorii. 

Beneficiari:  elevi, cadre didactice, părinţi. 

Metode/mijloace de realizare: convorbiri telefonice între coordonatori, întâlniri cu elevii, cu părinţii 

acestora, discuţii, instruirea elevilor , informarea acestora cu privire la aspectele necesare realizării 

activităţilor propuse, distribuirea chestionarelor pentru elevi. 

Modalităţi de evaluare: caietul proiectului, portofoliile elevilor. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri:  

         În conformitate un calendarului stabilit anterior, au loc întâlniri între cadrele didactice cooptate 

în proiect, elevi şi părinţi. Elevii, părinţii sunt informaţi în legătură cu activităţile preconizate, 

modalităţi de realizare. Se precizează faptul că obiectele donate trebuie să fie curate, dezinfectate, 

nedeteriorate. De asemenea, se stabileşte colectarea diferenţiată a obiectelor. 

 

Activitatea nr.: 4. 

Titlul activităţii: Organizarea şi deschiderea centrului de colectare. Stabilirea unui program de 

colectare, a echipei de lucru, strângerea donaţiilor. 

Titlul activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: SEPT. -OCT. 20.. 

Locul desfăşurării: Şcoala ,,Al.I.Cuza” Bacău 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, părinti, 

bibliotecari,reprezentanti ai comunitatii etc): 150 de elevi , 8 cadre didactice, 5 părinţi 
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Responsabil: Prof. şi învăţătorii implicaţi în proiect- Remus Istrate, Narcisa Bejan, Iulia Istrate. 

Beneficiari:elevi, cadre didactice, părinţi. 

Metode/mijloace de realizare: afişarea programului pentru colectare, la locaţia stabilită pentru această 

activitate, distribuirea unor informări şi afişarea acestora în clasele de elevi implicaţi în proiect. 

Modalităţi de evaluare: listele elevilor care au făcut donaţii, caietul proiectului, act de donaţie 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

       Cadrele didactice implicate în proiect vor stabili locaţia pentru centrul de colectare şi vor amenaja 

spaţiul necesar pentru această activitate. Se vor achiziţiona 15 saci din plastic, 20 de cutii din carton, 50 

de sacoşe, scoci, sfoară pentru împachetarea obiectelor. De asemenea se stabilesc mai multe echipe de 

lucru, programul pentru colectare. 

 

Activitatea nr.: 5 

Tipul 

activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: NOIEMBRIE 2012 

Locul desfăşurării: Şc. ,,Al.I. Cuza”Bacău , ,,C.Platon” Bacău, Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia”. 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, parinti): 48 de elevi ,30 

de copii şi adolescenţi din  Centrul Rezidenţial ,2 cadre didactice,10 părinţi. 

Responsabili: Prof.Iulia Istrate şi  .... 

Beneficiari: 30 de copii şi adolescenţi din  Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia”,cadre didactice, părinţi, 

comunitatea. 

Metode/mijloace de realizare: realizarea unei  deplasări prin intermediul firmei de turism ..... în 

noiembrie 20... în vederea asigurării transportului obiectelor colectate, verificarea coletelor, sacilor cu 

jucării, sacoşelor cu dulciuri şi jucării pentru copii, donarea.  

Modalităţi de evaluare: numărul elevilor şi preşcolarilor participanţi la activitate, numărul sacilor şi 

coletelor cu jucării, numărul coletelor cu haine şi rechizite, cărţi, numărul sacoşelor cu daruri , actul de 

donaţie. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: 

        Profesorii coordonatori anunţă pe toţi cei implicaţi în proiect în legătură cu transportul şi donarea 

obiectelor colectate : efectuarea unei deplasări la Centrul Rezidențial ,,PRO-FAMILIA” prin 

implicarea directă a unui număr de 48 de elevi de la Şcoala ,,Al.I.Cuza” Bacău şi ,,C.Platon”, a două 

cadre didactice: pentru Centrul Rezidențial ,,Pro-Familia” vor fi donate jucării, jocuri, rechizite, cărţi 

iar pentru preşcolari, câte o sacoşă cu dulciuri, o jucărie, haine, baloane. 

 

Activitatea nr.: 6 

Titlul activităţii:  Realizarea CD-ului proiectului cu ISSN: ,,Licăr de speranţă” 

Tipul activităţii: extraşcolară 

Data/perioada de desfăşurare: NOIEMBRIE 20.. 

Locul desfăşurării: Amfiteatrul ,,Radu Beligan”, Şcoala ,,Al.I.Cuza” Bacău 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie (elevi, cadre didactice, reprezentanti ai 

comunitatii, bibliotecari):100 de elevi, 11 cadre didactice, 5 părinţi, 1 reprezentant mass-media, 

reprezentant de la Fundaţia de Sprijin Comunitar /Betania.  

Responsabili: coordonatorii 

Beneficiari: elevi, părinţi, cadre didactice, comunitatea. 

Titlul activităţii: 

Transportul şi donarea colectelor la Centrul Rezidenţial ,,Pro-Familia”Bacău 
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Metode/mijloace de realizare:  realizarea unui program al activităţii, prezentarea fotografiilor şi a 

filmelor realizate cu ocazia derulării acestui proiect, prezentarea CD-ului proiectului în format 

electronic, precizări privind continuarea acţiunilor de voluntariat. 

Modalităţi de evaluare: numărul elevilor participanţi la activitate,  CD-ul proiectului, impactul 

activităţii în mass-media, caietul proiectului. 

Descrieţi pe scurt activitatea, în cel mult 5-10 rânduri: participanţii la proiect, cadrele didactice 

coordonatoare şi elevii, presa,  vor fi informaţi despre derularea acestei activităţi; se va realiza o 

prezentare Power Point în legătură cu ceea ce înseamnă să fii voluntar, cu fotografiile surprinse pe 

parcursul realizării proiectului, va fi prezentat CD-ul proiectului, filmul activităţii de la Centrul 

Rezidenţial ,,Pro Familia” Bacău . 

 

REZULTATE AŞTEPTATE CA URMARE A IMPLEMENTĂRII PROIECTULUI 

 a). REZULTATE CALITATIVE 

            *Atragerea de noi colaboratori  în proiectele viitoare. 

        *Creşterea receptivităţii elevilor, profesorilor, părinţilor în legătură cu acţiunile de voluntariat 

organizate. 

      *Sensibilizarea persoanelor încadrate în diferite categorii de vârstă cu privire la problemele pe 

care le întâmpină semenii lor. 

      *Stimularea spiritului civic, de întrajutorare la elevi şi nu numai. 

      *Dezvolarea unor relaţii de colaborare permanentă între instituţiile partenere. 

      .b). REZULTATE CANTITATIVE 

      *Protocol de colaborare 

      * Afişe. 

      *Un CD  al activităţilor derulate în cadrul proiectului , în format electronic, multiplicat pentru 

fiecare participant. 

      *Creşterea numărului  de persoane implicate în activităţi de  voluntariat. 

       *Diplome şi adeverinţe pentru toţi participanţii. 

  

 MONITORIZAREA ŞI EVALUAREA PROIECTULUI  

*chestionare de selecţie a participanţilor la proiect; liste de prezenţă la activităţile proiectului; 

*concurs de afişe pentru genericul proiectului; 

*discuţii şi întâlniri de lucru pentru evaluarea intermediară a fiecărei activităţi; 

*chestionare de evaluare a satisfacţiei elevilor; 

*albume foto; 

*articole de presă; 

*jurnal de impresii. 

 

MODALITATEA DE EVALUARE ŞI INDICATORII DE EVALUARE A PROIECTULUI 

1.EVALUARE INIŢIALĂ 

* chestionare pentru elevi. 

2.EVALUAREA PERIODICĂ 

*constituirea unei echipe de monitorizare; 

*elaborarea unei fişe de monitorizare a proiectului; 

*urmărirea termenelor pentru fiecare etapă a proiectului , respectiv a sarcinilor, a gradului de atingere 

a obiectivelor până în momentul respectiv, a impactului asupra grupului ţintă; 

*analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul proiectului prin întâlniri de lucru şi materiale de 

sinteză; 

*urmărirea disfuncţionalităţilor în cadrul proiectului. 
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3. EVALUAREA FINALĂ 

Indicatori cantitativi:*300 de elevi, 30 de preşcolari-şcolari/liceeni  şi 8 cadre didactice 

coordonatoare ale elevilor şi preşcolarilor implicaţi în proiect . 

 *2 instituţii de ocrotire a copilului 

Indicatori calitativi: 

*creşterea cu 30% a elevilor participanţi la activităţile de voluntariat ; 

*îmbunătăţirea conduitei elevilor în interiorul grupului de elevi şi în relaţia profesor-elev; 

*participarea activă a elevilor în derularea proiectului. 

 

BUGETUL PROIECTULUI 

Surse de finanţare: 

-aplicantul 

-cadre didactice 

-părinţi. 

 

Costuri ale activităţilor: 

-1 top de hârtie- 20 RON 

- cartoane pentru diplome  20RON 

-CD-uri/20RON 

-cartuşe imprimantă/100 RON 

-tuş negru pentru imprimantă:15 lei 

-15 saci plastic-15 lei. 

-50 sacoşe-25 lei 

-500 lei pentru dulciuri, jocuri, rechizite. 

 

SUSTENABILITATEA PROIECTULUI 

 Voluntariatul şcolar este o oportunitate prin care elevii participanţi pot să  cunoască diferite 

medii de viaţă, pot să cunoască ,,la cald” problemele semenilor lor, să se implice direct în ajutorarea 

acestora. 

 Proiectul ,,Aproape de semenii noştri” a oferit elevilor posibilitatea de a participa activ la viaţa 

şcolii, a comunitãţii locale, regionale. Elevii voluntari au conştientizat şi au fost sensibilizaţi cu privire 

la nevoile copiilor beneficiari, au conştientizat importanţa existenţei unei familii pentru buna dezvoltare 

a propriei personalităţi.  

 Ca urmare, ne propunem continuarea acestui proiect prin implicarea altor instituţii  din judeţ 

sau din afara judeţului, a altor elevi din şcoală şi din afara ei. 

    

MODALITĂŢI DE PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DE DISEMINARE A PROIECTULUI 

*articole în presă; 

*prezentarea CD-ului proiectului în cadrul consiliilor profesorale, a cercurilor pedagogice, la 

Şedinţele cu părinţii. 

*popularizarea proiectului prin intermediul site-urilor instituţiilor partenere, prin intermediul site-ului 

didactic.ro. 
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PROIECT EDUCATIV 

de educaţie prin voluntariat 

Bucuria de a dărui 

 

Baica Livia-Mihaela 

Liceului Tehnologic Special Beethoven Craiova 

 

 

 

"Nimic nu ne face mai necesari în lume ca iubirea ce-o avem pentru semenii noștri."   

  (Johann Wolfgang von Goethe) 

 

 

ARGUMENT: 

La nivelul elevilor care urmează cursuri de pregătire teoretică şi profesională, se constată necesitatea 

unor activităţi extracuriculare pentru educaţie, incluzând toate componentele acesteia, prin abordarea 

unor domenii cât mai variate, în scopul dezvoltării componentei umaniste a culturii individuale şi a 

personalităţii. 

Implicarea reprezentanţilor cât mai multor domenii în formarea la tineri a unei personalităţi 

multivalente, în care profesiunea să se îmbine armonios cu educaţia constituie un deziderat şi o ţintă 

pentru asigurarea unui climat sănătos şi a unui tonus emoţional pozitiv pentru activităţile cotidiene şi 

pentru formarea unui cetăţean implicat în viaţa comunităţii. 

 Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile, care se învaţă şi care ne 

educă cum să acceptăm să ne implicăm în viaţa comunităţii. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii 

ale omenirii: prietenia, pacea, libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele 

indiferent de vârstă, religie, etnie, nivel de dezvoltare. Programele de Acţiune Comunitară reprezintă o 

oportunitate de învăţare valoroasă care vine din implicarea activă într-o experienţă de viaţă şi 

educaţională orice copil şi elev care vrea să-i pese de ceilalţi. Voluntariatului este un mod e a învăţa să 

ne pese de noi, de ceilalţi, de noi ca şi comunitate în care putem fi de folos unii pentru ceilalţi. 

 Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere umana, copiii să trăiască în 

relație cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punți de legatură între cele două medii diferite și 

adaptarea comportamentului la cerințele grupului cu care vin în contact. 

     Ajutorarea și protejarea bătrânilor este o problemă care trebuie să intereseze pe toata lumea: adulți 

și copii. Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor «  trecători prin viață », să fim nepoții pe care și 

i-ar fi dorit, să le deschidem usa de Crăciun, de Paște,  să le aducem un strop de bucurie prin 

decoraținile confecționate împreună. 

 

GRUP ŢINTĂ: 

Voluntari: 15 elevi ai Liceului Tehnologic Special Beethoven Craiova 

Beneficiari : bătrânii de la căminulpentru persoane vârstnice. 

 

LOCUL DE DESFĂŞURARE A ACTIVITĂŢILOR: 

Căminul pentru persoane vârstnice 

 

MODALITĂŢI DE VALORIFICARE 
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-formarea unor capacităţi specifice de adaptare şi căutare a resurselor psiho-fizice de integrare socio-

culturală a persoanelor aflate în dificultate; 

-captarea interesului comunităţii locale şi a ONG-urilor faţă de problemele bătrânilor şi antrenarea 

acestora pentru rezolvarea lor; 

 

REZULTATELE PROIECTULUI: 

A. Cantitative: 

 -mobilizarea directă a 15 elevi din şcoală  

 - antrenarea a 20 de bătrâni de la Căminul pentru persoane vârstnice din Craiova într-un 

dialog şi cooperare în domeniul artistic în beneficiul ambelor categorii de persoane. 

 

B.Calitative: 

-încurajarea comportamentului civic şi a voluntariatului pentru cauza copiilor cu diferite probleme, la 

nivelul membrilor care aparţin comunităţiilor implicate în proiect; 

-stabilirea dialogului social între beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului; 

-creşterea gradului de conştientizare a problematicii copiilor cu nevoi speciale din România la nivelul 

întregii comunităţi prin comunicare; 

-lupta împotriva izolării copiilor cu nevoi speciale prin sensibilizarea tinerilor şi a opiniei publice; 

-informarea adolescenţilor şi a opiniei publice privind existenţa şi gravitatea problemei izolării 

tinerilor cu cerinţe speciale; 

-oferirea unui model de bună practică în asistenţa tinerilor cu cerinţe speciale, prin mobilizarea 

comunităţii, posibil de replicat la nivel local şi regional. 

 

METODE ŞI TEHNICI DE LUCRU  

activităţi pe ateliere de creaţie 

activităţi de promovare a tradiţiilor locale 

activităţi de ecologizare 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

Album fotografii 

CD- cu filme despre activitate 

Expoziţii produse 

 

 

Calendarul activităţilor 

NR.CR

T. 

Denumirea activității Perioada Loc de desfășurare 

1.  Jocuri, socializare și multă voie bună 

- socializare prin scurte prezentări ale elevilor 

implicaţi în proiect şi un schimb de cadouri 

handmade. 

Noiembrie  Căminul de bătrâni 

2.  Legumeși fructe – alimentație sănătoasă Noiembrie  Căminul de bătrâni 
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3.  Confecționarea obiectelor handmade 

-decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă 

Noiembrie– 

Decembrie  

Căminul de bătrâni 

4.  Iată ce pot face, două mâini dibace 

- realizarea unor desene şi obiecte decorative 

dedicate zilelor de 1 şi 8 Martie şi Sf.Paşte 

Martie – Aprilie  Căminul de bătrâni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1981 

 

STRATEGIA NAŢIONALĂ  DE 

ACŢIUNE COMUNITARĂ 
PROIECT DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

,,Visăm împreună la o lume mai bună!” 

An Școlar 2020 – 2021 

 
Udrica Cristina-Madalina 

Gradinita cu program prelungit „Piticot”, Craiova 

 

ARGUMENT 

Activitățile programului de parteneriat sunt diverse și oferă tuturor șansa de a-și pune în valoare 

experiența, creativitatea și tot ce e mai bun pentru a aduce zâmbete pe chipurile celor mici. Iată că se 

împlinesc 14 ani de când lucrăm împreună pentru a schimba mentalitatea comunității locale în ceea ce 

privește nevoia copiilor cu dizabilități de a fi înțeleși, de a fi integrați în societate iar munca noastră a 

dat roade. 

Atitudinea pozitivă, implicarea, gândurile frumoase îndreptate către ceilalți, voluntariatul  sunt valori 

promovate de multă vreme de către profesori și an de an se vor îmbunătăți strategiile de organizare a 

acestora, în așa fel încât cei care au reală nevoie de un sprijin să beneficieze de el din suflet. 

Activitățile cuprinse în programul comunitar din acest an școlar își propun să asigure sustenabilitatea 

activităților din anii școlari precedenți și să contribuie la promovarea unei educații pentru dezvoltare 

durabilă și de calitate atât pentru cele două instituții partenere cât și pentru comunitatea locală. 

           Instituțiile școlare partenere, care doresc să se implice activ în proiect, vor colabora pentru a 

spori calitatea activităților extracurriculare/comunitare și pentru a-i conștientiza pe voluntari că 

viitorul lor va ține seama de competențele și abilitățile de viață dobândite ca urmare a implicării active 

în proiectele bazate pe voluntariat.                                                                                                                                                                         

 

 

 

OBIECTIVE GENERALE: 

Să se promoveze acțiunile de voluntariat ca exemple de bune practici pentru o dezvoltare durabilă; 

Să se cultive spiritul de iniţiativă şi  potenţialul creativ în rândul participanţilor la proiect. 

Să se deruleze activități care să facă dovada unei implicări eficiente din partea tuturor părţilor 

interesate; 

Să fie încurajaţi şi motivaţi elevii în vederea dedicării sincere tuturor activităţilor cuprinse în proiect; 

Să se organizeze activităţi practice în care preșcolarii cu dizabilități să se implice cu drag . 

 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

 

Să se organizeze acțiuni care să dezvolte empatia în rândul tuturor beneficiarilor proiectului. 

Să se pună accent pe activități antrenante, creative şi terapeutice (spectacol caritabil, carnaval, piese 

de teatru, dansul, sportul, artele plastice, abilitatea manuală, petrecerea timpului liber alături de aceşti 

copii);. 

Să se organizeze progame de vizite reciproce, excursii, drumeţii, plimbări prin oraş, etc 

Să fie valorificate  valenţele terapeutice ale activităţilor creative; 

Să se dezvolte capacitatea de comunicare eficientă în cadrul grupului de participanți. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR 

 PROIECTULUI DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 
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 ,,VISĂM ÎMPREUNĂ LA O LUME MAI BUNĂ!” 

PENTRU ANUL ŞCOLAR 2020-2021 

Nr. 

Crt. 

ACTIVITĂȚI TERMENE OBIECTIVE RESPONSABILI 

 

1. 

 

 

 

Încheierea unui nou 

protocol de colaborare 

pentru anul școlar în 

curs  

Octombrie 

 

 

 

-cunoaşterea reciprocă a 

participanţilor la activitățile 

proiectului 

 

 

 

-profesori 

-preşcolarii. 

2. Săptămâna educaţiei 

globale  

,,ÎMPREUNĂ 

PENTRU PACE!`` 

-ateliere de lucru- 

 

 

 

 

 

,,Ne pregătim pentru 

sărbători!” 

   -lucru pe ateliere- 

 

 

 

Noiembrie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Decembrie 

 

- Învățăm să-i respectăm pe 

ceilalți (confecționarea unor 

materiale specifice temei: 

semne de carte ,porumbei, 

simboluri pentru pace); 

- încurajarea activităților 

formale si nonformale pentru 

cetățenia globală; 

 

 

-dezvoltarea capacităţii de 

comunicare eficientă în cadrul 

grupului de participanţi; 

- cultivarea potențialului 

creativ în realizarea unor 

ornamente specifice 

sărbătorilor de iarnă. 

 

-profesori 

-preşcolarii 

3. 

 

 

,,Moș Nicolae și Moș 

Crăciun sunt ...pe drum! 

  -teatru de păpuşi  

 

Expoziție de lucrări cu 

vânzare 

 

Spectacol caritabil 

”Magia Crăciunului” 

 

Decembrie   

-realizarea unor activităţi 

practice comune; 

-organizarea unei expoziţii de 

lucrări ( ornamente de crăciun, 

globuri, felicitări, etc) cu 

vânzare; 

-participarea la spectacol cu 

momente specifice. 

 

-profesori 

-preşcolarii  
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4. ”Iarnă, iarnă ești 

frumoasă...când nu ești 

prea friguroasă... 

- jocuri de mişcare în 

aer liber 

Februarie -dezvoltarea capacităţii de 

comunicare eficientă în cadrul 

grupului de participanţi; 

-plimbări prin zăpadă, jocuri 

de iarnă în aer liber; 

 

-profesori 

-preşcolarii 

 

5.  

 

O sărbătorim pe 

MAMA! 

-cânt, muzică și culoare 

 

Martie 

 

-organizarea unui spectacol 

și/sau activități diverse cu 

prilejul zilei de 8 martie. 

 

 

-profesori 

-preşcolarii 

6. Excursie/Drumeție 

,,La drum, cu mic cu 

mare” 

Bilanț la final de an 

școlar 

Mai -plimbări împreună prin 

oraș/județ; 

-analiza SWOT a activităților 

de pe parcursul anului școlar 

 

-profesori 

-preşcolarii 

 

 

Resurse Materiale: 

      - săli de clasă, cabinete, sala de sport, Grădiniţa Specială, Muzeul de Artă. 

      -  aparatură IT  -  biblioteca  -  sala de sport -  logistică. 

 

Beneficiari  direcți: Preșcolarii grădiniței, elevii și cadrele didactice voluntare implicate în proiect 

Beneficiari indirecți: părinţi, membrii ai comunităţii, sponsori etc 

Evaluarea  

       Procesul de evaluare va fi strâns legat de procesul de monitorizare a rezultatelor  finale ale 

proiectului si vor fi evaluate luând în considerare următorii indicatori privind rezultatele: 

 

Indicatori privind activităţile desfăşurate în unitatea şcolară: 

Chestionare; 

Discuţii, dezbateri pe tema proiectului; 

Realizări majore ale proiectului; 
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Obstacole în derularea proiectului ; 

Rezultate calitative şi cantitative; 

Diseminare si mediatizare; 

Modalităţi şi activităţi de diseminare-metode şi calendarul activităţilor de diseminare; 

Materiale de promovare; 

Impact- feed back concret; 

Parteneriat cu mass-media şi comunitatea locală. 

 

Indicatori privind accesul la educaţie 

Accesul la/şi participarea la activităţile de consiliere şi orientare;  

Rata de participare/ frecvenţă (a elevilor, profesorilor, partenerilor în timpul  

     derulării proiectului) 

 

Indicatori privind colaborarea între şcoală şi comunitate: 

Vizibilitatea şcolii în cadrul comunităţii; 

Participarea părinţilor la activităţile şcolare şi/sau extraşcolare din cadrul proiectului; 

Gradul de participare al comunităţii la  activităţile din cadrul proiectului;  

Categorii de beneficiari direcţi şi/sau indirecţi ai rezultatelor proiectului; 

Numărul beneficiarilor (pe categorii) ai rezultatelor proiectului; 

Numărul de cadre didactice implicate în activităţile din cadrul proiectului; 
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PARTENERIAT EDUCAȚIONAL - “ŞI TU-MI EŞTI PRIETEN! 

                                                                     HAȘ TEODORA 

 GRĂDINIŢA PP14, ARAD                                                                     

 

 

  ■ INSTITUŢII PARTENERE: 

 

-Grădiniţa  PP.Nr.14, Arad 

-Direcția de Dezvoltare si Asistență Comunitară Arad- Complexul Curcubeu Arad 

 

GRĂDINIȚA P.P. NR.14, ARAD                                   DIRECȚIA DE DEZVOLTARE SI 

ASISTENȚĂ            

STR.PATRIA, NR. 2-4        COMUNITARĂ ARAD                                             

DIRECTOR: DĂRĂU FLAVIA                                     DIRECTOR GENERAL:OANA 

PÂRVULESCU 

 

PROF.INVĂȚ.PREȘC.- HAȘ TEODORA                                  COORD. INSP. SP.- BABOȘ 

RAMONA 

PROF.INVĂȚ.PREȘC.- ROXANA PINTRIJEL                              

                     

 COORDONATORI  PROIECT: 

Director Prof.invăț.preșc.- Dărău Flavia                   Director general: Oana Pârvulescu 

Prof.coordonator - Haș Teodora                                       Coord. Insp. Sp.: Baboș Ramona                                                                                                 

Prof .voluntar - Pintrijel Roxana                                                  

 

■ GRUP ŢINTĂ: 

• Copii cu nevoi de la Direcția de Dezvoltare si Asistentă Comunitară Arad- Complexul 

Curcubeu Arad 

• Copii preşcolari de la Grǎdinița PP.Nr.14, Arad 

• Cadre didactice implicate în proiect . 

 

■ PERIOADA DE DESFĂŞURARE:  an școlar 2020-2021, semestrul I; 

 

■ ARGUMENT: 

În ideea de a-i face pe copiii cu care lucrăm să fie fizic şi emoţional aproape unii de alţii, prin 

activităţi întreprinse în comun, a le dezvolta calităţi pozitive, a-i ajuta pe cei care au nevoie de ajutor, 

am iniţiat acest parteneriat educaţional, ,,Şi tu-mi eşti prieten!” 

 

■ SCOPUL PROIECTULUI: 

             ➢ Promovarea dialogului şi a comunicării între copii din medii diferite.  

➢ Oferirea de pachete cu jucării, haine, cărți, fructe, legume şi dulciuri. 

➢ Aducerea în sufletul elevilor  a sentimentului de bucurie şi  a unei mici dovezi că nu sunt 

singuri pe lume, că mulţi copii sunt alături de ei; 

➢ Promovarea şi întărirea valorii umane prin grija faţă de soarta copiilor defavorizaţi. 

➢ Crearea legăturilor sufleteşti şi materiale, care ajută la depăşirea diferenţelor care ne despart, 

în scopul modelării destinelor colective. 

➢ Antrenarea copiilor în activităţi sociale, voluntare  

■ OBIECTIVE: 

➢ să comunice cu elevi din medii diferite; 

➢ să desfăşoare o serie de activităţi comune; 

➢ să dovedească un comportament atent, tolerant şi civilizat; 

➢ să dobândească sentimente de înţelegere, respect faţă de toate persoanele, indiferent de grupul 

din care fac parte; 
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➢ să manifeste şi să cultive grijă faţă de sine şi faţă de celălalt; 

➢ să manifeste înţelegere, respect, interes,grilă toleranţă faţă de  semeni;  

 

RESURSE MATERIALE: 

• îmbrăcăminte 

• alimente, dulciuri 

• fotografii,cărți 

• desene, picturi, colaje  

 

■ MODALITĂŢI DE REALIZARE A OBIECTIVELOR: 

➢ antrenarea copiilor în colectarea de cărţi, jucării, rechizite, îmbrăcăminte şi dulciuri (acţiune 

realizată prin bunăvoinţa părinţilor copiilor, la solicitarea şi îndemnul acestora, de a ajuta pe copiii 

nevoiaşi, de a le face o bucurie); 

➢ program permanent de voluntariat prin  ajutorarea copiilor  aflaţi în diferite situaţii nefericite. 

 

 

■ MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

• desene; 

• impresii şi concluzii; 

• expoziţii cu lucrări ale copiilor implicaţi; 

 

■ MIJLOACE PROMOŢIONALE: 

• afişe, fotografii , articole în revista grădiniţei şi a şcolii, în presa locală, pe site-urile 

educaţionale; 

                                    

PROGRAMUL ACTIVITĂŢILOR 

 

NR. 

CRT. 

DENUMIREA 

ACTIVITĂŢII 

REPERE 

DE TIMP 

OBIECTIVE CADRELE IMPLICATE 

1. 

 

 

„Sǎptǎmȃna legumelor  și 

fructelor donate” 

Noiembrie 

2020 

- oferirea de fructe și 

legume elevilor 

Cadrele didactice 

 implicate ȋn proiect 

 

2. „O faptǎ bunǎ ȋn prag de 

Crǎciun” 

Decembrie 

2020 

-distribuirea de alimente, 

oferirea de ajutoare 

constând în dulciuri, 

jucǎrii, haine copiilor 

Cadrele didactice 

implicate in proiect 

 

3. „Iatǎ ce pot face douǎ 

mȃini dibace 

Decembrie 

2020 

- confecționarea de 

felicitări  

 

Cadrele didactice 

implicate in proiect 

 

4. ,,O carte pentru fiecare” Ianuarie 

2021 

- oferirea de cărţi elevilor  

 

Cadrele didactice 

implicate in proiect 

 

-Prezentul parteneriat s-a încheiat  in două exemplare. 

                          

Inițiator :                                                                                             Beneficiar indirect: 

Grădinița P.P. NR. 14, Arad                                                                     Direcția de Dezvoltare si 

Asistentă                    

Director: Prof.Dărău Flavia                                                             Comunitară - Complexul 

Curcubeu Arad 

Director general: Oana Pârvulescu 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

 
1987 

 

 

PROIECT EDUCATIV 

,,Daruri mici din suflet de copil!" 

Prof.URSACHE ADELINA ELENA 

Grădiniţa cu program prelungit nr.24 Iaşi 

MOTTO: 

 

TIPUL ACTIVITĂŢII: 

• Voluntariat - strângere şi donare de obiecte, necesare grupurilor sau persoanelor cu nevoi 

speciale (reviste, cărţi pentru copii, jucării, rechizite, alimente neperisabile, îmbrăcăminte şi 

încălţăminte etc.). 

 

ARGUMENT 

Astăzi, mai mult ca oricând, trebuie să învățăm să ne acceptăm, să învățăm să respectăm 

principiile democrației autentice, pentru că numai împreună vom reuși să coexistăm, într-o societate 

democratică europeană. 

În scopul cultivării şi dezvoltării spiritului de solidaritate cu copiii şi persoanele aflate în 

dificultate, organizării şi trăirii unor experienţe de învăţare, ţinând seama de necesitatea  unor schimbări 

de mentalitate  faţă de semenii aflaţi în dificultate, la nivelul grădiniţei se vor organiza campanii de 

strângere şi donare de obiecte necesare grupurilor sau persoanelor cu nevoi special (reviste, cărţi pentru 

copii, jucării, rechizite, alimente neperisabile, îmbrăcăminte şi încălţăminte etc.). 

Această activitate vizează educaţia pentru pace şi cooperare şi prin desfăşurarea ei, se 

urmăreşteimplicarea  părinţilor, alături de preşcolari, în acţiunile organizate de grădiniţă. 

SCOP: 

• Promovarea principiilor educaţiei pentru schimbare în unitatea de învăţământ preşcolar, precum şi 

împărtăşirea, la nivel judeţean şi naţional, a experienţelor pozitive din acest domeniu.  

• Îmbunătățirea practicilor de educație ale personalului didactic și nedidactic în instituțiile de educație 

timpurie în cadrul interacțiunilor cu copiii; 

• Sporirea capacității de implicare a părinților, a tuturor factorilor educaționali într-un demers 

formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea comportamentului copilului pentru  

integrarea în viața socială; 

• Implicarea părinților, a tuturor  factorilor educaționali la amenajarea spațiului educațional, 

îmbunătățirea bazei materiale și realizarea de materiale educaționale; 

• Îmbunătățirea  calității activităților curriculare și extracurriculare și creșterea  prestigiului 

organizațiilor în comunitate; 

• Desfășurarea a cât mai multe activități în cadrul parteneriatelor locale; 

• Creșterea gradului de conștientizare la nivelul factorilor de decizie; 

• Facilitarea adaptării copiilor la cerințele grădiniței, la tranziția dintre etapele  școlarității și 

pregătirea pentru școală și viață. 

OBIECTIVE SPECIFICE: 

1. OBIECTIVE PRIVIND COPIII PREŞCOLARI: 

• Însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, care dezvoltă 

respectul de sine şi de ceilalţi şi care încurajează participarea activă (inclusiv pe bază de voluntariat) 

la viaţa comunităţii și la propria dezvoltare; 

• Stimularea imaginaţiei şi a creativităţii, în vederea pregătirii pentru afirmare şi adaptare; 

• Exersarea exprimării, în mod independent, a opiniilor şi a stărilor sufleteşti proprii, precum şi a 

motivării opiniilor exprimate; 

• Asigurarea hotarului dintre joc și învățătură prin înțelegere; 
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• Pregătirea copiilor pentru debutul școlarități.      

2. OBIECTIVE PRIVIND CADRELE DIDACTICE: 

• Planificarea şi implementarea unui curriculum adaptat şi adecvat cerinţelor programului, precum şi 

a unor practici de instruire bazate pe cunoaşterea individuală a copiilor şi pe cunoaşterea nevoilor 

şi valorilor comunităţilor din care provin aceștia; 

• Adaptarea strategiilor didactice şi a mediului educațional pentru a răspunde nevoilor specifice ale 

tuturor copiilor; 

• Menținerea unei comunicări eficiente cu părinţii, cu referire la curriculum şi la evoluţia copiilor. 

3. OBIECTIVE PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE: 

• Conştientizarea părinţilor şi a altor factori educaţionali din cadrul comunităţii locale cu privire la 

rolul lor în formarea şi dezvoltarea propriilor copii; 

• Creşterea implicării părinţilor şi altor factori educaţionali din cadrul comunităţii locale în activitatea 

unităţii  de învăţământ şi în crearea unui mediu sigur şi sănătos pentru toţi; 

• Implicarea autorităţilor locale şi a altor factori ai comunităţii locale în rezolvarea problemelor 

administrativ-financiare care vor apărea pe parcursul derulării acestui program. 

GRUPUL ŢINTĂ: 

• Copii proveniţi din familii nevoiaşe şi copii instituţionalizaţi, bătrâni din casele de bătrâni. 

BENEFICIARI:  

Proiectul are 2 categorii de beneficiari: 

• Beneficiari direcţi: copii preşcolari cu vârste între 3 si 6 ani din grădiniţă; 

• Beneficiari indirecţi: părinţii preşcolarilor, cadrele didactice din unitatea de învăţământ, 

comunitatea locală şi reprezentanţii instituţiilor angajate în proiect. 

RESURSE UMANE: 

• cadre didactice din grădiniţă 

• preşcolari 

• părinţi şi bunici ai preşcolarilor din grădiniţă, implicaţi în proiect 

• parteneri 

RESURSE MATERIALE: 

• aparat foto/video; material informativ – cărţi, reviste etc.; prezentări PowerPoint; pliante; 

diplome;  etc. 

• C.D.- uri, D.V.D.- uri, calculatoare, imprimante, afişe realizate de cadrele didactice implicate în 

proiect, mijloace de transport etc.  

RESURSE FINANCIARE/BUGETUL PROIECTULUI: 

• cheltuielile estimate nu sunt foarte mari, acestea putând fiind acoperite din 

donaţiile/sponsorizările strânse cu ajutorul Comitetelor de  Părinți din grădiniță, comunitate 

locală 

• autofinanţare 

REZULTATE AŞTEPTATE: 

→ PRIVIND COPIII: 

• însuşirea unor norme de comportament care încurajează o relaţionare socială pozitivă, care dezvoltă 

respectul de sine şi de ceilalţi şi care încurajează participarea activă (inclusiv pe bază de voluntariat) 

la viaţa comunităţii și la propria dezvoltare; 

→ PRIVIND CADRELE DIDACTICE: 

• abilitarea cadrelor didactice cu capacitatea de a dezvolta copiilor un nivel de cunoştinţe îmbogăţit 

cu termeni noi şi de a construi un ambient educaţional care să motiveze copilul în cadrul procesului 

instructiv –educativ. 

→ PRIVIND PĂRINŢII ŞI ALŢI FACTORI EDUCAŢIONALI DIN COMUNITATE: 
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• sporirea capacității de implicare a părinților, a tuturor factorilor educaționali într-un demers 

formativ-educativ coerent care să sprijine dezvoltarea comportamentului copilului pentru  

integrarea în viața socială; 

MODALITĂŢI DE EVALUARE:  

• popularizarea rezultatelor acţiunii, portofoliul acţiunii, album foto,  raport scris. 

PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE:  

• Rezultatele activităţii și experiența pozitivă vor fi cunoscute la nivelul tuturor participanților la 

proiect, opiniei publice, comunității locale,  prin diferite mijloace de comunicare: Comisia 

metodică, cercuri pedagogice, www.didactic.ro, articole în presă/reviste de specialitate. 

 

 

 

 

 

 

http://www.didactic.ro/
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Parteneriat educaţional 

„Învățăm împreună pentru rezultate mai bune” 

 

Profesor pentru învățământul primar Adriana VĂLEAN 

   Liceul Teoretic ”Mihai Eminescu”, Cluj-Napoca 

 

 

ARGUMENT 

Proiectul de faţă este gândit ca activitate didactică la nivelul a două unitatăți de învățământ, una din mediul 

urban și una din mediul rural, echipa de implementare dorindu-şi să atragă cât mai mulţi preşcolari, elevi, părinţi 

şi cadre didactice care, prin exemplul şi implicarea proprie, pot constitui modele în pregătirea elevilor pentru o 

mai bună reușită în însuşirea cunoştinţelor didactice şi prin urmare o bună reuşită la examenele ce le vor întâmpina. 

Elevii vor putea, astfel, să-şi consolideze cunoștințele, participând la activități comune, vor relaţiona cu 

cei din jur în mod nediscriminatoriu, fără a fi influenţaţi de stereotipuri sau prejudecăţi de ordin economic, 

social,  religios, etnic, proiectul urmărind şi  înlăturarea efectelor pe care acestea le pot produce în rândul copiilor.  

Pe de altă parte, se doreşte ca beneficiarii acestei acţiuni să fie ajutaţi să depăşească starea de 

vulnerabilitate socială în care se află, oferindu-li-se asistenţă, fără discriminare, accentul fiind pus pe formarea 

dezvoltarea motivației pentru învățare. 

 

COMPETENŢE GENERALE, SOCIALE ŞI CIVICE 

1. Receptarea mesajului oral în diferite situaţii de comunicare  

2. Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române în producerea de mesaje orale 

în situaţii de comunicare monologată şi dialogată  

3.Utilizarea corectă şi adecvată a limbii române, a mesajului transmis între 

grupurile de copii, în producerea de mesaje scrise, în diferite contexte de 

realizare, cu scopuri diverse 

 

VALORI ŞI ATITUDINI 

• Stimularea gândirii autonome, reflexive şi critice în raport cu diversele mesaje receptate 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de comunicare, prin conştientizarea impactului limbajului asupra 

celorlalţi şi prin nevoia de a înţelege şi de a folosi limbajul într-o manieră pozitivă, responsabilă din punct 

de vedere social 

• Cultivarea unei atitudini pozitive faţă de materiile predate, recunoaşterea rolului acestora pentru 

dezvoltarea personală şi îmbogăţirea orizontului cultural 

• Dezvoltarea interesului faţă de comunicarea interculturală 

 

SCOPUL 

  Proiectul îşi  propune antrenarea tuturor elevilor din clasele a II-a B şi a III-a A din urban și din clasele I, 

a II-a, a III-a şi a IV-a din rural, în activităţi utile/constructive, de fixare și consolidare a cunoștințelor în vederea 

dezvoltării competențelor (prin oferirea unui model pozitiv) şi a schimbului de bune practici.  
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OBIECTIVE  

1. responsabilizarea preşcolarilor, a elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în activități didactice; 

2. adaptarea metodelor și strategiilor didactice prin promovarea acestora în activitățile din proiect, activități 

de tip interdisciplinar. 

3. dezvoltarea spiritului de empatie al elevilor, preşcolarilor; 

4. îmbunătăţirea vieţii copiilor din zona rurală; 

5. dezvoltarea abilităţilor de interacţiune socială; 

6. adoptarea unei atitudini pozitive în dezvoltarea relaţiilor cu cei din jur. 

 

 

PERIOADA DE DESFĂŞURARE: un an școlar 

GRUP ŢINTĂ: elevii, părinţii și cadrele didactice de la cele două unități de învățământ 

BENEFICIARI DIRECŢI:  elevii  

BENEFICIARI INDIRECŢI: comunitatea locală  

 

ACTIVITĂŢI ÎN CADRUL PROIECTULUI 

Nr. 

crt. 
Activitatea Responsabili 

1. Contactarea partenerilor. Elaborarea proiectului. 

Încheierea parteneriatelor. 

Coordonatorii de 

proiect 

2. Lansarea proiectului la nivelul celor două instituții Coordonatorii de 

proiect 

3. Activitate metodică - Repere metodologice aplicate în 

elaborarea instrumentelor de evaluare la clasă. Exemple 

de bună practică – Modele de teste pentru pregătire în 

vederea  EN_II_IV; jocuri didactice pentru antrenarea 

fluenței verbale  

Coordonatorii de 

proiect 

4. ,,Dăruim un zâmbet pentru prietenii noştri’’ 

 În cadrul Programului Şcoala Altfel: 

Vizita elevilor -activități didactice  

Coordonatorii de 

proiect 

5.  ,,Tradiţii şi obiceiuri străvechi de la noi din sat!’’- 

exemple de activităţi extracurriculare, schimb de 

experienţă în cadrul unor dezbateri între cadrele didactice  

Coordonatorii de 

proiect 

6.       ,,Am imortalizat prietenia!’’ 

              Întocmirea unui C.D. ce cuprinde fotografiile 

activităţilor 

Coordonatorii de 

proiect 

 

 

 

REZULTATE AŞTEPTATE 

• întărirea parteneriatului şcoală din mediu rural – şcoală din mediu urban; 

• dezvoltarea relaţiilor de prietenie între elevii/ preşcolarii celor două instituţii. 

 

 

INDICATORI DE EVALUARE 
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• implicarea copiilor şi a cadrelor didactice pentru dezvoltarea gradului de socializare 

• identificarea  şi valorificarea de bune practici referitoare la managementul clasei de elevi, la elaborarea 

instrumentelor de evaluare la clasă și referitoare la valorificarea valențelor educaționale ale jocului 

didactic 

  

MODALITĂŢI DE MONITORIZARE ŞI EVALUARE  

• întâlniri lunare ale echipei de proiect  

• chestionare aplicate elevilor şi cadrelor didactice  

• raport final 

 

IMPACTUL PROIECTULUI 

• îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale; 

• colaborarea de lungă durată cu partenerii din proiect; 

 

BUGETUL PROIECTULUI: 

• consumabilele necesare pentru desfășurarea activităților vor fi suportate cu ajutorul unor activități de 

voluntariat, donații, sponsorizări; 
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O FAPTĂ BUNĂ PENTRU CEI BĂTRÂNI 

PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

 

                                  Prof. înv. Primar:  Birgian Roxana-Acvilina 

                                  Liceul Teoretic ,,Grigore Moisil” Timișoara 

 

      Motto: „Aceasta înseamnă a trăi, să nu trăieşti doar pentru tine!”     (Menander)  

 

 ARGUMENT 

 Dacă vom învăța să avem grijă de bătrâni,de persoanele în vârstă,singure,bolnave,aflate în 

dificultate,de multe ori ignorate de rude,de cei apropiați,atunci copiii noștri vor fi educați să fie 

buni,generoși,sensibili,omenoși,vor avea capacitatea să aprecieze faptele bune raportate la cele rele,să 

dezvolte atitudini și comportamente pozitive față de persoanele în vârstă, care de multe ori ajung în 

situații defavorabile,chiar de risc.  

Copiii noștri , inițiați în acordarea ajutorului celor care au nevoie de ei, vor avea cugetul curat 

și vor crește frumos,vor zburda prin iarba fragedă,vor ști să se bucure de păsările ce se înalță spre cerul 

senin, de peștii ce vor mai înota în apele limpezi și de boabele de rouă ale dimineților...... 

Prin acest proiect,ne-am propus să lărgim sfera de cunoaştere umană,copiii să trăiască în 

relaţie cu cei din jur,să-şi dezvolte stări afective pozitive,să cunoască aspecte ale vieţii unor persoane 

singure,bolnave sau abandonate,stabilirea unei punţi de legătură între cele două medii diferite şi 

adaptarea comportamentului la cerinţele grupului cu care vine în contact.  

Vrem să aducem un zâmbet pe feţele acestor trecători prin viaţă,să fim nepoţii pe care şi i-ar 

fi dorit,să le deschidem uşa de Sfântul Nicolae, de Crăciun,de Paşte,de 8 Martie,etc. să le aducem un 

strop de bucurie prin cântecele,poeziile,dansurile şi inocenţa noastră.  

 Voluntariatul este O VIRTUTE , NU O OBLIGAŢIE.  

 

Importanța implementării acestui proiect  

Ajutorarea și protejarea bătrânilor lipsiți de condiții materiale care să le asigure o viață 

decentă,dar și prezentarea unor momente artistice care să le aducă un zâmbet,măcar pentru o clipă, celor 

aflați în dificultate, este o problemă care se adresează tuturor oamenilor și care trebuie să intereseze pe 

toata lumea : adulți și copii.  

Noi , dascălii, trebuie să punem un mare accent pe acest lucru în educarea copiilor, pentru a ne 

putea bucura împreună , de cei care sunt atat de .....trecători prin viață . 

 

SCOPUL PROIECTULUI: 

 Dezvoltarea sentimentelor de dragoste, preţuire şi respect pentru persoanele în vârstă; oferirea de 

sprijin umanitar persoanelor vârstnice aflate în dificultate . 

 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI  

- formarea şi educarea spiritului de întrajutorare la vârste foarte mici;  

- educarea dragostei şi admiraţiei faţă de cei neajutoraţi, a simţului civic, moral;  

- crearea unor momente de bucurie în viaţa celor care primesc, dar şi a celor care dăruiesc; 

--dezvoltarea unui comportament altruist,a dorinţei de îngrijire şi ocrotire a bătrânilor;  

- responsabilizarea copiilor şi părinţilor acestora prin implicarea în activităţi de voluntariat. 

OBIECTIVE DE REFERINŢĂ  

 să aprofundeze elementele de bază ale tradiţiilor românești; 

 să manifeste interes pentru datinile şi obiceiurile sărbătorilor la români;  

 să-şi consolideze spiritul de întrajutorare pentru  cei nevoiaşi;  
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 să confecţioneze felicitări pe care să le dăruiască;  

 oferirea unor pachete cu alimente, haine, fructe şi dulciuri celor nevoiaşi sau bolnavi;  

 să întâmpine sfintele sărbători ale Sfântului Nicolae, ale Naşterii Domnului, ale Paștelui, cu bucurie 

în suflet, cu dorința de a ajuta;  

 să-şi cultive comportamentul moral-civic.  

 

GRUPURI ŢINTĂ:  

- elevii clasei pregătitoare și a celorlalte clase partenere din unitate; 

-școlarii din școlile partenere. 

BENEFICIARI :  părinţii, cadrele didactice, bătrânii din Căminul de Persoane Vârstnice Timișoara  

DURATA DE DESFĂŞURARE A PROIECTULUI  

1 an şcolar, 2019-2020 

RESPONSABILI  

Învăţătoarele  instituţiilor cuprinse în proiectul de parteneriat.  

RESURSE UMANE:  

-copiii; 

-cadrele didactice;  

-părinţii copiilor;  

-locuitorii centrului vizat. 

RESURSE MATERIALE : 

  -alimente ; 

  - articole de îmbrăcăminte;  

  - dulciuri ; 

   -carton și materiale reciclabile pentru felicitări și obiecte decorative; 

 -aparat foto; 

-radiocasetofon; 

-cameră video ; 

-CD-uri cu negative pentru cântece; 

-CD-uri cu muzică pentru dansuri , tradiții și obiceiuri populare ; 

-costume populare etc. 

RESURSE FINANCIARE:  

- donaţii ale părinţilor ;  

- contribuţii ale cadrelor didactice;  

 

Mediatizarea s-a realizat atât pe parcursul derulării proiectului, cât şi la sfârşitul acestuia astfel:  

- prezentarea proiectului în cadrul Comisiei Metodice a învățătoarelor;  

 -prezentarea proiectului în cadrul Cercului Pedagogic ; 

- popularizarea activităților  prin articole în presa locală; 

- popularizarea activităților  pe pagina de facebook a școlii. 

 

Rezultate aşteptate ca urmare a implementării proiectului:  

- dezvoltarea deprinderilor de lucru în echipă (colaborare şi întrajutorare);  

-stabilirea unei relaţii de comunicare pentru a desfăşura împreună acţiuni civice;  

- creşterea coeziunii grupului prin participarea copiilor la activităţi, implicarea lor în rezolvarea 

sarcinilor comune, interacţiunea lor în situaţii diverse;  

- optimizarea adaptării la cerinţele şcolare prin exersarea abilităţilor sociale, creşterea stimei de sine 

prin asumarea responsabilităţilor avute în cadrul proiectului;  
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- consolidarea parteneriatului grădiniță-şcoală-comunitate locală; 

- manifestarea unui comportament atent,tolerant, civilizat în tot ceea ce întreprind ;  

Modalităţi de monitorizare a proiectului:  

- portofoliu cuprinzând proiectul, protocoalele activităţilor derulate, fotografii din timpul activităţilor, 

DVD cu filmarea activităţilor;  

- procese-verbale;  

- raportul final.  

Impactul proiectului: îmbunătăţirea imaginii şcolii în spaţiul comunităţii locale.  

Resurse financiare:  

- costurile pentru realizarea pachetelor umanitare au fost suportate de părinţi și cadre didactice. 

Analiza Swot 

 

Puncte tari  

-rolul cadrului didactic de a se implica în 

activități de voluntariat ; 

-asumarea responsabilitatii elevilor de a se 

preocupa de persoane aflate în dificultate;  

-abilitatea elevilor de a participa activ și afectiv 

la diverse spectacole și activități în școală și în 

afara  școlii ; 

-dorința și inițiativa de a continua acest proiect, 

dupa finalizarea lui. 

Puncte slabe  

-dezinteresul adulților pentru problemele sociale 

din oraș; 

-sensibilizarea adulților la eforturile și 

preocupările cadrelor didactice și elevilor ; 

-identificarea , implicarea , sponsorizarea de 

catre un grup de initiativă la nivel local. 

Oportunitati  

-formarea unor obiceiuri în vederea ajutorării 

persoanelor aflate în dificultate;  

-valorificarea resurselor umane prin depistarea 

talentelor;  

-lansarea unor indemnuri la toleranță și 

umanitate . 

Amenintari  

-lipsa unui mijloc de transport pentru copii;  

-blocarea și deformarea informațiilor privind 

școala,grădinița de către alte școli din oraș. 

 

CALENDARUL ACTIVITĂŢILOR: 

1. Activităţi de colectare de alimente, haine, fructe,  dulciuri : 

        « CIUBOȚELELE LUI MOȘ NICOLAE »  

        « DE CRĂCIUN , FII MAI BUN ! » 

         « MĂRȚIȘOARE DULCI » 

        « SOSEȘTE IEPURAȘUL ! » 

2. Activități artistice prezentate bătrânilor din Căminul pentru Persoanele Vârstnice Timișoara: 

“PROGRAM DE CÂNTECE, POEZII ȘI DANSURI” 

“DATINI ȘI OBICEIURI TRADIȚIONALE DE CRĂCIUN ȘI ANUL NOU “ 

“CONFECȚIONARE DE MĂRȚIȘOARE DIN MATERIALE RECICLABILE” 

“REALIZARE DE DESENE , PICTURI , OBIECTE ORNAMENTALE DE PAȘTI”-

“REALIZAREA UNEI EXPOZIȚII ÎN CĂMINUL PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE”. 

“CONFECȚIONARE DE FELICITĂRI DE PAȘTE “ 

      3. Implicarea părinţilor în activităţile de voluntariat;  

      4. Ședinţă foto cu părţile implicate.  
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5. Evaluare 

- Evaluarea internă 

• Numărul de voluntarii înscrişi în proiect 

- Evaluare externă:  

• Feedback-ul fiecărui voluntar, jurnalul voluntarului  

 

6. Diseminare 

Diseminarea proiectului se va face în Consiliul Profesoral, pe site-ul şcolii, în şedinţele Consiliului 

Local.  

 

7. Sustenabilitate 

          Valoarea voluntariatului se identifică pe doua dimensiuni: dezvoltarea individuală a elevilor 

implicaţi în activităţi de voluntariat şi dezvoltarea comunităţii locale. Elevii vor dobândi cunoştinţe, 

competenţe şi abilităţi utile pe piata muncii, o oportunitate de învăţare pe tot parcursul vieţii, 

cultivarea încrederii, toleranţei, stimei de sine şi a respectului pentru diversitate. Voluntarul poate să 

soluţioneze unele probleme locale prin cultivarea încrederii, solidaritate, toleranţă şi coeziune socială, 

fiind o formă de cetăţenie activă.  

         Elevii Liceului Teoretic ,,Grigore Moisil” vor continua activităţile de voluntariat sub îndrumarea 

cadrelor didactice ale acestei unităţi de învăţământ(activităţi de ecologizare, colecte pentru persoanele 

în etate şi pentru familiile cu mulţi copii). 

8. Datele de contact ale coordonatorului proiectului e-mail: roxanabirgian@yahoo.com 
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Proiect educațional de sănătate mintală:  

"Ești singur? -Suntem cu tine!"  
Prof. Karácsonyi Katalin 

Liceul Teologic Reformat,Targu Secuiesc 

 

 

Scopul principal: organizarea unui grup de sprijin pentru elevii din clasele IX.-XII. ale Liceului 

Teologic Reformat din Târgu Secuiesc,  ai căror părinți (unul sau ambii) lucrează în străinătate sau au 

murit. În grup, - prin activități de grupă, pot primi sprijin în dezvoltarea autocunoașterii lor, ceea ce 

contribuie la creșterea sentimentului că nu sunt singuri și, astfel, la menținerea sănătății mintale. 

Grup țintă: elevi ai căror părinți sunt departe de familie pentru o perioadă lungă de timp sau unul sau 

ambii părinți au murit. 

Problemă, situație actuală: în fiecare an, în timpul rundei introductive, vorbesc cu elevii nou-sosiți 

din clasa a IX-a și constat că sunt din ce în ce mai mulți copii ai căror părinți lucrează în străinătate, 

departe de familie. În prezent acest număr este de 25 la școala noastră, ceea ce reprezintă aproximativ 

12% din numărul total de elevi. Totodată peste 10% dintre elevii școlii sunt orfani de un părinte. De-a 

lungul anilor, am experimentat, de asemenea, că, în multe cazuri, când performanța academică a unui 

copil scade drastic, aceștia sunt în mare parte elevi ai căror părinți nu sunt acasă pentru perioade lungi 

de timp sau au murit. De asemenea, există și o schimbare negativă în comportamentul lor. Comparativ 

cu alți elevi, în mai multe cazuri se poate observa că acești elevi sunt mai reținuți, mai izolați decât 

colegii lor, mai puțin activi, zâmbesc mai puțin, adesea obosiți, deprimați. Potrivit feedbackului ale 

câtorva dintre profesori, mulți dintre aceștia au performanțe mai slabe. 

De la preotul școlii, am aflat, de asemenea, că mulți elevi vin la el cu problema că nu au cu cine să 

vorbească, deoarece părintele care a rămas acasă, în majoritatea cazurilor mama, nu are timp, iar bunicii 

nu-l înțeleg. Așa că rămâne singur cu problemele sale, într-una dintre cele mai dificile perioade: 

adolescența. Potrivit colegului meu, această situație este deosebit de rea în special pentru băieți, care 

rămân fără un model masculin în familie și nici în școală nu găsesc model masculin pentru că  sunt din 

ce în ce mai puțini profesori bărbați la școală. Potrivit colegului, cei care îl caută sunt fericiți să-i 

vorbească și pe termen lung a observat o schimbare pozitivă în unele cazuri. 

Cred că un grup în care s-ar putea întâlni oameni cu o situație similară, ar fi spre sprijinul lor.. 

Proiectul ar fi, de asemenea, o oportunitate  și pentru profesori să conștientizeze faptul că acești elevi 

au nevoie de mai multă atenție și sprijin. 

Un alt factor care ar face acest proiect util este faptul că nu există un astfel de tip de inițiativă de ajutor 

în orașul nostru, cu toate acestea, elevii nici nu știu cu adevărat de unde să ceară ajutor. 

Obiective de sănătate mintală:  

- îmbunătățirea sănătății mintale a elevilor prin diferite activități de grup și introducerea unor      strategii 

de coping pe care le pot folosi în situații dificile (de exemplu, tehnici de reducere a stresului) 
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 - inițierea unui dialog între studenții cu o  situație similară și stabilirea unei relații care poate funcționa 

după finalizarea proiectului / dezvoltarea dorinței de a colabora / construirea unei comunități  

- aprofundarea relației elev-profesor în timpul cooperării în proiect  

 -informarea elevilor despre modalitățile de a cere ajutor în asemenea situații 

Instrumente: 

Consider că cărțile din biblioteca școlii sunt utile, citirea și vorbirea despre ele le- ar ajuta pe elevi să 

își proceseze situația actuală și să-și le îmbunătățească sănătatea mintală. În același timp, mi se pare util 

să creez un club de film la nivel de școală în care vizionarea anumitor filme și discutarea lor ulterioară 

să fie o experiență comunitară. 

 

Analiza SMART al proiectului 

Specific   

Proiectul își propune să creeze un grup de sprijin pentru elevii ai căror părinți lucrează în străinătate, 

grup, care ulterior poate deveni un grup de auto-ajutorare. Grupul ar contribui la dezvoltarea relațiilor 

mai strânse, ar consolida sentimentul de „Nu sunt singur” în rândul elevilor, dar ar crea și oportunități 

de conversații comune și dezvoltare personală în timpul activităților de conștientizare de sine. De 

asemenea, elevii din grupul țintă ar putea împărtăși dificultățile care apar între ele, sporind astfel 

experiența de comunitate.  

Măsurabil  

La sfârșitul proiectului, elevii din grupul țintă scriu  notițe de feedback, care  vor ajuta la măsurarea 

eficacității proiectului. În același timp, activitatea participanților, precum și atmosfera programelor pot 

fi feedback, iar cooperarea echipei indică, de asemenea, gradul de succes al proiectului.  

Acceptabil  

Membrilor echipei și grupului țintă le-a plăcut proiectul și au considerat că este o idee bună.  

Realist 

Echipa este capabilă să implementeze proiectul cu success în timp real. 

 

Analiza SWOT 

 

Puncte tari 

• experiența și competența profesională a 

membrilor echipei 

• cunoștințe personale ale elevilor 

• cooperare eficientă cu cadrele didactice și 

conducerea clasei 

• facilități de infrastructură: săli echipate ale 

școlii, facilități de tipărire și fotocopiere 

 

Puncte slabe 

• creșterea volumului de muncă al membrilor 

echipei 

• proiectul poate să nu atragă atenția tuturor 

elevilor implicați 

• grupul țintă nu este familiarizat cu conceptul 

de grup de sprijin / auto-ajutor 

• pasivizarea grupului țintă 
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• sprijin financiar din partea  comunității locale 

• sprijinul personalului didactic 

 

• grupul țintă nu este uniform 

• deficiențe de instrumente 

 • lipsa specialiștilor 

 

 

Oportunități 

• Implicarea relațiilor externe 

• prezentarea și implementarea proiectului în alte 

școli 

• dezvoltarea colaborării între profesorii de clasă 

și profesioniștii implicați în proiect 

• funcționarea independentă a grupului de sprijin 

după încheierea proiectului 

• Solicitarea unei cereri a Uniunii Europene 

• dobândirea de experiență 

Amenințări 

• absența studenților din cauza bolii sau 

participarea la concursuri 

• planificarea dificilă din cauza programelor 

școlare obligatorii 

• probleme de cooperare 

• derapaj de timp 

• retragerea invitaților 

• cheltuieli neașteptate 

 

 

Proiectul este gratis în totalitate pentru elevii liceului, echipa de proiect  își desfășoară activitățile in 

sistem de voluntariat. 

 

 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2000 
 

,,Dăruim bucurie!” 

PROIECT EDUCAŢIONAL EXTRACURRICULAR JUDEŢEAN 

Prof. Înv. Preş. ADAM MAGDA 

Şcoala Gimnazială ,,MIHAI DRĂGAN”, Bacău 

 

MOTIVAŢIA  

 Proiectul ,,Dăruim bucurie” îşi propune dezvoltarea unor relaţii de colaborare 

între preșcolari, cadre didactice şi părinţi din localităţi diferite ca medii de viaţă: parteneriat 

între preşcolarii de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, G.P.P. ,,Raza de soare”, Bacău 

şi preşcolarii de la două școli din județul Bacău și un Centru de zi pentru copii din medii 

defavorizate. (Centrul de zi ,,Sf. Arh. Rafail”, Holt, Bacău). 

Programul propus se desfăşoară astfel: 

• informarea preșcolarilor şi părinţilor asupra activităţilor ce se vor desfăşura în  

  vederea colaborării; 

• motivarea copiilor pentru a se implica în activităţile organizate; 

• stabilirea unor relaţii de prietenie între copii prin corespondenţă, întâlniri,  

 activităţi comune; 

• popularizarea şi promovarea aspectelor pozitive ale activităţilor prin  

 fotografiilor, filmelor. 

DURATA PARTENERIATULUI: 18 februarie 2019 – 20 decembrie 2019 

ARGUMENT 

          Copilăria este cea mai frumoasă perioadă din viaţa unei persoane, ea trebuie trăită 

din plin, pe cât posibil în preajma adulţilor care îl iubesc pe copil, îl apreciază, îl sfătuiesc 

şi îi îndrumă paşii. Mereu în căutarea frumosului şi binelui pentru copii, educatorii au 

menirea de a dărui, de a pune lumină în privirea lor, linişte în gânduri şi mult zâmbet pe 

chipurile lor. 

            Sub semnul colaborării, propunem preșcolarilor noştri să împărtăşească din 

experienţa proprie şi să cunoască la rândul lor, activitatea altor preșcolari, din alt mediu 

decât cel în care trăiesc, respectiv- de la oraş la sat sau de la sat la oraş. Copiii sunt antrenaţi 

pentru a face schimburi educaţionale, culturale, sportive, punţi de comunicare şi informare 

între sat şi oraş. Aceste proiecte deschid ferestre spre noi orizonturi ale cunoaşterii, ale 

schimbului de valori morale şi spirituale. Copiii au foarte mult de câştigat în planul 

socializării, al relaţiilor interpersonale, dar şi în cunoaştere şi autocunoaştere. 

SCOP 

         Propunem dezvoltarea unor relaţii de colaborare între preșcolari, cadre didactice şi 

părinţi din localităţi diferite ca medii de viaţă. 

OBIECTIVE 

          În vederea realizării scopului propus, este necesar sa fie îndeplinite următoarele 

obiective: 

-   să citească legende, poezii, povestiri care să ilustreze tradițiile și obiceiurile Sfintelor 

Sărbători de Paște și Crăciun; 

-   să compună texte, ghicitori și poezii legate de sărbătoarea Floriilor, Învierea lui Iisus 

Hristos, iepuraș, ouă roșii, miel, Nașterea Domnului, Crăciunul; 

-   să realizeze desene, colaje, felicitări, ouă roșii și alte produse în care să oglindească 
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tema proiectului: ,,DĂRUIM BUCURIE"; 

-  să sensibilizeze copiii în vederea ajutorării semenilor; 

-  să realizeze un portofoliu în care să fie reunite rezultatelor proiectului; 

 

 

-   să dovedească spirit de cooperare și corectitudine în jocuri și concursuri; 

-   să lucreze în perechi, colectiv și individual; 

 

Metode/tehnici/principii   de   lucru:    

întâlniri   de   lucru,   vizite,   dialog, expoziţii,   vizionare de film, albume,  recitări şi 

program artistic.     

Beneficiarii proiectului: 

- direcţi:   preşcolarii  din   grupele mari, mijlocii și mici din şcolile implicate în derularea 

                  proiectului; 

- indirecţi: cadrele didactice, părinţii copiilor,  

- Resurse: 

         - umane: copiii, cadrele didactice, părinţii, mass-media; 

         - materiale: spaţiile de învăţământ ale şcolii,  albume, cărţi, reviste, imagini, aparat 

foto,  

                           calculator, CD-uri etc; 

        - financiare: contribuţia părinţilor pentru deplasarea copiilor, pentru fotografii, 

costumaţie; 

        - de informare: cărţi, pliante. 

Etapele proiectului: 

1. Întocmirea proiectului; 

2. Prezentarea proiectului colegilor din şcoală şi din centrul metodic, părinţilor copiilor 

despre parteneriat; 

3. Înştiinţarea conducerii unităţii de învăţământ despre iniţierea unui parteneriat; 

4. Avizarea protocolului de parteneriat de conducerea instituţiilor implicate; 

5. Desfăşurarea calendarului de activităţi stabilit pentru proiect. 

6. Promovarea şi mediatizarea proiectului: „Dăruim bucurie” 

7.  Diseminarea proiectului 

 

Descrierea activităţilor:  

          

             Activitatea nr. 1 

Titlul   activităţii:  Elaborarea   proiectului:   redactarea   proiectului   şi   a materialelor 

necesare pentru implementare 

Data/perioada de desfăşurare: februarie 2019 – martie 2019 

Locul desfăşurării: Şcoala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: cadre didactice, preșcolari 

Responsabil: prof. înv. preșcolar ADAM MAGDA 

Beneficiari: preșcolari, cadre didactice, 

Metode/mijloace de realizare: calculator, cărţi de specialitate 
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Modalităţi de evaluare: identificarea şi respectarea etapelor de elaborarea a proiectelor 

de parteneriat educaţional 

Descrierea activităţii: Se vor studia unele site-uri de specialitate şi materiale publicate, se 

vor realiza materiale pentru prezentări Power Point, materiale printate pentru auditoriu. De 

asemenea se vor realiza afişe cu informaţii despre proiect, cât şi instituţiile de parteneriat. 

 

Activitatea nr. 2 

Titlul activităţii: ,,De Paște, fii mai bun!” 

Tipul activităţii: seminar de informare 

Data/perioada de desfăşurare: aprilie 2019 

 

 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: cadre didactice implicate în proiect, 

preșcolari (reprezentanţi ai claselor implicate), părinţi 

Responsabil: prof. înv. preșcolar ADAM MAGDA 

Beneficiari: preșcolarii din grupele implicate în proiect şi cadrele didactice 

Metode/mijloace de realizare: videoproiector, calculator,  

Modalităţi de evaluare: discuţii formale şi informale, chestionare,  

Descrierea activităţii: Se vor dezbate  conţinutul  teoretic  şi  programul  orientativ, se 

vor stabili relaţii între partenerii proiectului; responsabilităţi; atribuţii. De asemenea, vor 

fi prezentate scopul, obiectivele ce vor fi avute în vedere, activităţile propuse, beneficiarii 

şi rezultatele estimate pentru şcoală şi comunitate. 

 

           Activitatea nr. 3 

Titlul activităţii: „Dăruim bucurie!” 

Tipul activităţii: voluntariat 

Data/perioada de desfăşurare:  aprilie 2019 

Locul desfăşurării: Centrul de zi ,,Sf. Arhanghel Rafail”, Holt 

Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: preșcolarii participanţi la concurs, cadrele îndrumătoare,părinţii copiilor 

participanţi 

Metode/mijloace de realizare: exerciţiul, internetul, materiale consumabile 

Modalităţi de evaluare: numărul participanţilor înscrişi în proiect, analiza materialelor 

realizate în cadrul proiectului, numărul darurilor acordate, impactul activităţii în mass-

media 

Descrierea activităţii:  Pe 19 aprilie 2019 va avea loc întâlnirea între preșcolarii implicați, 

în vederea realizării activității de voluntariat (donarea jucăriilor, rechizitelor, dulciurilor). 

 

Activitatea nr. 4  

Titlul activităţii: „Am prieteni pretutindeni!” 

Tipul activităţii: schimb de experiență 

Data/perioada de desfăşurare: iunie 2019 

Locul desfăşurării: școlile partenere 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: de preșcolari,  cadre didactice, 

părinţii copiilor din grupul ţintă 
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Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: preșcolarii din şcolile implicate în proiect, cadrele didactice îndrumătoare, 

părintii copiilor. 

Metode/mijloace de realizare: joc-exercițiu, joc distractiv 

Modalităţi de evaluare: brainstorming – întrebări și răspunsuri despre starea pe care au 

avut-o copiii în timpul jocurilor 

Descrierea activităţii: Se vor desfășura jocuri de socializare distractive, în care copiii se 

vor putea bucura de noile prietenii. De asemenea fiecare copil îi va dărui altui copil câte o 

surpriză realizată de el (desen, colaj, pictură, jucărie). 

 

           Activitatea nr. 5 

Titlul activităţii: „Ajutoarele lui Moș Crăciun!” 

Tipul activităţii: voluntariat  

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

Locul desfăşurării: școlile partenere 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: de preșcolari, cadre didactice, părinţii 

copiilor din grupul ţintă 

          Responsabil: echipa de proiect 

Beneficiari: preșcolarii din şcolile implicate în proiect, cadrele didactice îndrumătoare, 

părinţii copiilor. 

Metode/mijloace de realizare: analiza produselor activităţii, numărul darurilor acordate, 

impactul activităţii în mass-media 

Modalităţi de evaluare: organizarea unor expoziţii la nivelul şcolilor implicate în proiect 

Descrierea activităţii: Fiecare copil va pregăti câte un cadou pentru alt copil din școlile 

partenere și, împreună cu cadrele didactice și părinții, vor merge să le dăruiască. 

 

             Activitatea nr. 6  

Titlul activităţii: „Tainele sărbătorilor”- prezentarea raportului de evaluare finală 

Tipul activităţii: seminar de informare și program artistic 

Data/perioada de desfăşurare: decembrie 2019 

Locul desfăşurării: Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău 

Numărul de participanţi pentru fiecare categorie: 200 de preșcolari, reprezentanţi ai 

preșcolarilor implicaţi în proiect, 16 cadre didactice, părinţi, reprezentanţi ai mass-media 

Responsabil: coordonatorii proiectului 

Beneficiari: preșcolarii de la Școala Gimnazială „Mihai Drăgan”, Bacău 

Metode/mijloace de realizare: program artistic; 

Modalităţi de evaluare: aprecieri, prezentări Power Point cu aspecte din derularea 

proiectului 

Descrierea activităţii: Se va organiza o masă rotundă cu participarea cadrelor didactice şi 

a reprezentanţilor instituţiilor implicate în derularea proiectului. Se vor prezenta imagini 

Power Point cu aspecte din derularea proiectului, se vor premia copiii activi implicaţi în 

proiect. Se vor recita poezii și se vor interpreta cântece. 

 

Rezultate aşteptate:  

Rezultate cantitative: 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2004 
 

 creşterea numărului preşcolari cu simț civic; 

 achiziţionarea și confecționarea de obiecte pentru preşcolarii implicați în proiect; 

 expunerea obiectelor confecționate de preşcolarii participanţi; 

 realizarea unui set de diapozitive cu aspecte surprinse în perioada derulării proiectului; 

 

Rezultate calitative: 

  valorificarea potenţialului creativ al participanţilor la proiect; 

 educarea simţului artistic; 

 formarea deprinderii de a dărui; 

 dezvoltarea respectului pentru personale cu lipsuri;  

 dezvoltarea spiritului civic; 

 orientarea intereselor preşcolarilor din grupul ţintă spre realizarea unor obiecte, ca 

activitate de relaxare;  

 iniţierea unei relaţii de parteneriat cu şcolile implicate; 

 

Monitorizarea şi prezentarea rezultatelor proiectului 

 liste de prezenţă; 

 întâlniri de lucru cu echipa de proiect pentru evaluarea intermediară a fiecărei activităţi; 

 raport final; 

 jurnal de impresii; 

 

Modalitatea de evaluare: 

EVALUAREA INIŢIALĂ: 

 chestionare pentru părinţi și cadrele didactice 

EVALUAREA PERIODICĂ: 

 constituirea echipei de monitorizare; 

 înregistrarea datelor privind rezultatele proiectului, urmărirea respectării termenelor pentru 

fiecare etapă a proiectului, a respectării sarcinilor, atingerii obictivelor propuse; 

 analiza periodică a activităţilor desfăşurate în cadrul întâlnirilor de lucru; 

 identificarea disfuncţionalităţilor în derularea proiectului; 

EVALUARE FINALĂ 

 raport final 

 program artistic; 

Promovarea şi mediatizarea proiectului: „Dăruim bucurie!” se va realiza prin: 

 convorbiri directe cu cadrele didactice, cu preşcolarii, și părinţii; 

 invitarea reprezentanţilor mass-media. 

Diseminarea proiectului se va produce prin: 

 articole şi fotografii publicate în revistele școlilor implicate care sa relateze aspecte privind 

derularea proiectului, impresii şi rezultate; 

 distribuirea CD-ului cu fotografii în şcoli; 

Modalităţi de asigurare a continuităţii şi sustenabilităţii proiectului: 

 Organizarea unor noi întâlniri 

 Oportunitatea continuării/dezvoltării/diversificării acţiunilor; 
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Calendarul activităţilor 

Activitatea 

 

Aprilie Mai Iunie Decembrie 

Elaborarea, redactarea 

proiectului 

 

Echipa de proiect    

 

„De Paște, fii mai bun!” 

 

Echipa de proiect 

   

 

„Dăruim bucurie!” 

 

Echipa de proiect 

  

 

Echipa de proiect 

 

,,Am prieteni 

pretutindeni!” 

  

 

 

Echipa de proiect 

 

„Ajutoarele lui Moș 

Crăciun” 

   Echipa de proiect 

„Tainele sărbătorilor”    Echipa de proiect 
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PROIECT  EDUCAŢIONAL  

,,FĂRĂ VIOLENŢĂ!” 

     Prof. Nica Ionuț Bogdan 

Liceul Teoretic Petru Cercel Târgoviste 

 

A. INFORMAŢII DESPRE PROIECT 

B.1. Titlul proiectului: ,,Fără violenţă!” 

B.2. Categoria în care se încadrează proiectul: cetățenie democratică 

 

B. REZUMATUL PROIECTULUI  

a. Tipul activităţilor din cadrul proiectului: 

Acest proiect îşi propune sensibilizarea elevilor, profesorilor, părinţilor şi reprezentanţilor 

instituţiilor partenere să acţioneze în prevenirea şi combaterea violenţei sub orice formă de manifestare 

a acesteia. 

Acţiunile pentru elevi din proiect sunt: dezbateri de grup, conferinţă, marşul elevilor şi al 

cadrelor didactice, expoziţie colaje şi afişe, prezentare multimedia audio, PPT-uri cu foto şi film,  

concurs sportiv şi cenaclul literar-artistic. Acţiunile pentru cadrele didatice constau într-un curs de 

formare şi prezentare PPT a modelelor de bună practică locală. 

b. Locul de desfăşurare: Liceul Teoretic „Petru Cercel” Târgovişte.  

c. Numar de elevi implicati: 300 elevi, 30 profesori, părinţi 

Descrierea activităţilor propuse: 

   Acţiunile pentru elevi din proiect sunt sub forma unor expoziţii de afişe şi colaje pe teme 

antiviolenţă în toate mediile şi o expoziţie finala cu prezentarea afişelor şi colajelor selectate şi  

realizate în liceu.  

Marşul elevilor care combat violenţa de orice fel se realizează prin parcurgerea unui traseu ce 

se desfăşoară pe bulevardul principal din municipiul Târgovişte  - Bulevardul Carol I, iar cu sprijinul 

autorităţilor locale (Primăria Târgovişte şi IPJ Dâmboviţa) marşul va fi escortat pentru o mai bună 

realizare, în condiţii de securitate şi ordine. Cu ocazia acestui marş, elevii vor afişa bannere cu 

mesaje antiviolenţă. 

O altă activitate realizată cu elevii mai este şi prezentarea unui film ca un colaj de fotografii ce 

au ca teme violenţa domestică, violenţa din mass-media, violenţa din sport, iar concluzia fiecărei 

contribuţii multimedia se  va reflecta în mesajul antiviolenţă transmis de elevi. 

Realizarea unei dezbateri de grup elevi-cadre didatice pe tema părinţilor plecaţi în străinătate şi 

a copiilor cu familii dezorganizate, monoparentale în cadrul unei conferinţe. 

Realizarea unei mape a proiectului la nivelul liceului care va conţine proiectul ,,Fără violenţă!”,  

studiul asupra fenomenului violenţei la nivel de şcoală, materiale selectate din lucrările elevilor, 

imagini foto din activităţile desfăşurate în şcoală, prezentarea PPT ce conţine descrierea activităţilor  

şi cu foto din domeniul prevenirii violenţei la nivel de şcoală şi din activităţile proiectului, alte 

materiale informative realizate de elevi sau cadrele didactice ce au legătură cu activităţile din proiect.  

Parteneri:  Primăria Municipiului Târgovişte, Poliţia Municipiului Târgovişte 

 

C. PREZENTAREA PROIECTULUI 

ARGUMENT: Violenţa în şcoală este un fenomen destul de complex, cu o diversitate de forme 

de manifestare. Şcoala este spaţiul de manifestare a conflictului între copii şi între adulţi şi copii, iar 

modul de manifestare poate fi verbal, acţional sau simbolic. O cunoaştere bună a fenomenului de 

violenţă cu care se confruntă elevii, cadrele didactice, dar şi părinţii este o condiţie necesară pentru 

dezvoltarea unor măsuri de intervenţie adecvate. Acest proiect are rolul de a sprijini cadrele didactice, 

elevii şi părinţii acestora în combaterea violenţei sub orice formă de manifestare a acesteia. 
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ANALIZA DE NEVOI: 

 Proiectul și-a propus ca prin activitățile desfăşurate la nivelul  Liceului Teoretic „Petru Cercel” 

Târgovişte să satisfacă următoarele nevoi identificate în urma unei analize complexe: nevoia de 

informare, nevoia de intercunoaştere şi autocunoaştere, nevoia de alternative educaţionale, nevoia de 

îmbunătățire a relaţiilor de comunicare. 

 Necesităţile acoperite la nivel de grup şcolar sunt:  

- informarea  unui  numar cât mai mare de elevi cu privire la efectele comportamentelor violente utilizate 

în şcoală şi în societate; oferirea de alternative atractive de petrecere a tipului liber. 

- îmbunătăţirea  abilităţilor de comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor  interpersonale la mai  

multe niveluri (elevi, elevi-părinţi, elevi-cadre didactice); 

- prevenirea  comportamentelor violente ale elevilor la şcoală şi în societate prin desfaşurarea unor 

activităţi educative şi activităţi sportive, civice; 

         - îmbunătăţirea mijloacelor educative şi al bagajului informaţional în domeniul etologiei (ştiinţei 

comportamentului uman) de către profesori pentru a preîntâmpina cauzele declanşatoare ale actelor de 

violenţă în rândul elevilor.   

Obiectivul general /scopul 

SCOP: Prevenirea şi conştientizarea  elevilor  cu  privire  la  efectele comportamentelor 

violente din şcoală  şi formarea  unei  atitudini  civice  conştiente şi durabile  faţă  de  acest  fenomen  

social astfel încât să devină mai buni, mai toleranţi, mai responsabili. 

            OBIECTIVE SPECIFICE: 

Nr.crt. Obiective specifice ale proiectului 

1. Creșterea cu 50% a gradului de informare al elevilor şi cadrelor didactice cu privire la 

modalităţi alternative de prevenire şi combatere a violenţei 

2. Implicarea a cel puțin 100 elevi în activități de loisir (extraşcolare) organizate de liceu 

3 Realizarea unui sistem  alternativ de activităţi extraşcolare și de educaţie civică al căror 

efect să formeze un comportament asertiv şi atitudini pozitive la cel puţin 50% dintre elevii 

implicaţi 

4 Dezvoltarea relaţiilor de comunicare profesor-elev prin implicare a cel puţin 50% dintre 

profesori în activităţi extracurriculare 

5 Diseminarea  informaţiilor  obţinute  din activităţile proiectului sub forma unor exemple de 

bune practici personale/de grup la cel puţin 100 de elevi şi 20 de cadre didactice. 

 

           Grup ţintă: 300 elevi cu şi fără tendinţe de tulburări comportamentale din Liceul Teoretic 

Petru Cercel, 30 cadre didactice interesate, alte cadre didactice şi elevi din alte şcoli din judeţ. 

Durata proiectului : 

         Perioada  de  derulare a proiectului: 11 octombrie 2021 –  20 iulie 2022 

Descrierea activităţilor din cadrul proiectului   

Activitatea nr. 1  

a. Titlul activităţii: Campanie de promovare a proiectului ,,Fără violenţă!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: lunile octombrie 2021 - mai 2022 

c. Locul desfăşurării: la nivelul liceului, la nivel local 

d. Participanţi: elevii implicaţi în proiect, diriginţi, consilier educativ 

e. Descrierea activităţii: Pentru stimularea interesului elevilor şi al cadrelor didactice, echipa de 

proiect desfăşoară o campanie de informare  prin intermediul urmatoarelor acţiuni: distribuire de pliante 

elevilor şi cadrelor didactice, părinţilor, afişul proiectului de promovare în fiecare şcoală, postarea de 

informaţii utile pentru promovarea acţiunilor din proiect pe pagina de facebook a proiectului, participare 

a consilierului scolar la orele de dirigentie, informările consilierului educativ a cadrelor didactice despre 
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acţiunile proiectului, publicare de articole in revista şcolii si alte publicaţii locale. 

    f. Responsabil: prof coordonator 

g. Beneficiari: elevii, părinţii, cadrele didactice  

h. Modalităţi de evaluare: prin distribuirea unui număr cât mai mare de pliante informative şi 

cunoaşterea proiectului de către un număr cât mai mare de elevi şi cadre didactice din şcoală. 

 

Activitatea nr. 2 

a. Titlul activităţii: Analiza fenomenelor de violenţă sin şcoală 

b. Data/perioada desfăşurării: luna 22 noiembrie - 17 decembrie 2021 

c. Locul desfăşurării: în fiecare şcoală din proiect 

d. Participanţi: consilierul şcolar, consilierul educativ, responsabilul Comisiei de prevenire şi 

combatere a violenţei în mediul şcolar, elevii, cadre didactice  

e. Descrierea activităţii: Comisia de disciplină, care are şi rol de prevenire şi combatere a 

violenţei şcolare, precum şi Consiliul elevilor şi consilierul educativ vor distribui elevilor şi diriginţilor 

(care vor monitoriza activitatea) chestionarele şi listele de întrebări ce vor fi aplicate elevilor la orele de 

dirigenţie. Chestionarele completate vor fi date pentru analiză Comisiei de disciplină. 

f. Responsabil: coordonatorul proiectului, responsabilul Comisiei de prevenire şi combatere a 

violenţei din fiecare şcoală, prof. consilier şcolar, membrii în echipa de proiect. 

g. Beneficiari: managerii şcolari, consilierul şcolar, membrii din Comisia de prevenire şi 

combatere a violenţei. 

h. Modalităţi de evaluare: cercetarea statistică realizată prin metode cantitative sociologice, 

reprezentare grafică. 

Activitatea nr. 3 

a. Titlul activităţii: ,,Prevenirea faptelor comise cu violenţă în unităţile de învăţământ şi 

zona adiacentă a acestora” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 8 februarie 2022. 

            c. Locul desfăşurarării: Liceul Teoretic Petru Cercel. 

               d. Participanţi direcţi: elevii, cadrele didactice 

               e. Descrierea activităţii: Reprezentanţii IPJ Dâmboviţa (Poliţia Municipiului Târgovişte şi 

Poliţia de Proximitate) vor realiza o activitate de prevenire  a comportamentelor violente şi informare 

asupra incidenţei efectelor acestora în plan şcolar şi social. 

               f. Responsabili: coordonator proiect 

               g. Beneficiari: elevii 

               h. Modalităţi de evaluare: numărul elevilor interesaţi şi numărul elevilor participanţi la 

acţiune. 

Activitatea nr. 4 

a. Titlul activităţii: ,,Nonviolenţa – drept al tuturor copiilor lumii” 

b. Data/perioada de desfăşurare:  23 februarie 2022 

c. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Petru Cercel 

d. Participanţi direcţi şi indirecţi: elevii şi prof. echipei de proiect 

e. Descrierea activităţii: Elevii vor trimite colajele foto, filmuleţele şi PPT-uri pe teme 

antiviolenţă pentru centralizarea acestora. Materialele selectate vor fi postate pe pagina proiectului, 

fiind astfel popularizate la nivel naţional şi internaţional. În regulamentul de elaborare a materialelor 

multimedia vor exista cerinţe de format şi modalităţi de realizare, dimensiunea materialului etc. Data 

limită de transmiterea materialelor din şcoală – 20 februarie 2022. 

f. Responsabil: consilier educativ, coordonator proiect 

g. Beneficiari: elevi, părinţi, cadre didactice care consultă blogul proiectului 

h. Modalităţi de evaluare: numărul de accesări ale blogului. 
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Activitatea nr. 5 

a. Titlul activităţii: ,,Să exmatriculăm violenţa din jurul nostru!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 7 martie 2022 

c. Locul desfăşurării: Biblioteca Judeţeană Dâmboviţa 

d. Participanţi: elevi, cadrele didactice, reprezentanţi mass-media. 

e. Descrierea activităţii: Responsabilii din echipa de proiect vor coordona realizarea unei 

expoziţii locale pe tema antiviolenţei din toate mediile. La activitate vor participa toţi elevii doritori. 

Toţi elevii expozanţi, cu lucrări vor primi diplome de participare. Expoziţia va fi mediatizată pe 

pagina facebook a proiectului şi în mass-media locală. Lucrările premiate şi evidenţiate vor fi 

popularizate pe pagina proiectului.  

f. Responsabil: membrii echipei de proiect, prof de desen, consilier educativ 

g. Beneficiari: elevii, cadrele didactice, vizitatorii expoziţiei. 

h. Modalităţi de evaluare: numărul de lucrări selectate pentru expoziţie, numărul de diplome 

obţinute, numărul de accesări ale blogului proiectului, impactul expoziţiei în articolele reflectate în 

presa locală. 

Activitatea nr. 6 

a. Titlul activităţii: Marşul antiviolenţei ,,Să spunem NU violenţei împreună!” 

b. Data/perioada de desfăşurare: 27  martie 2022 

c. Locul desfăşurării: Bulevardul Carol I din Târgovişte 

d. Participanţi direcţi: elevi, cadrele didactice însoţitoare, reprezentanţi ISJ Dâmboviţa şi 

Poliţia Municipiului Târgovişte. 

e. Descrierea activităţii: Elevii şi cadrele didactice însoţitoare vor realiza un marş al luptei 

antiviolenţă în toate domeniile de activitate, ţinând în mâini pancarte şi bannere cu mesaje pentru a 

sensibiliza  trecătorii în privinţa combaterii extinderii fenomenului violenţei din comunitate.  

f. Responsabil: coordonator proiect, consilier educativ. 

g. Beneficiari: elevii din şcolile din judeţul Dâmboviţa 

h. Modalităţi de evaluare: prin numărul reprezentanţilor din mass-media locală care au 

realizat o ştire despre activitate. 

Activitatea nr. 7 

a. Titlul activităţii: Reflecţii asupra proiectului 

b. Data/perioada de desfăşurare:1 iunie- 15 iulie 2022 

c. Locul desfăşurării: Liceul Teoretic Petru Cercel. 

d. Participanţi: elevi, diriginţii 

e. Descrierea activităţii: Activitatea de lucru în cadrul căreia elevii din grupul ţintă, asistaţi 

de consilierul educativ şi consilierul şcolar vor realiza o mapă a proiectului, un poster cu imagini care 

să cuprindă secvenţe de la diferite activităţi desfăşurate în cadrul proiectului, un poster cu imagini care 

să cuprindă secvenţe de la diferite activităţi desfăşurate în cadrul proiectului, o prezentare PPT 

referitoare în care se vor evidenţia momentele semnificative derulate în perioada implementării 

proiectului. 

g. Responsabil: responsabil proiect, consilier educativ, elevi 

h. Beneficiari: elevi, cadre didactice. 

i. Modalităţi de evaluare: numărul de materiale transmise, realizarea mapei 

Descrierea rezultatelor aşteptate ca urmare a implementării proiectului, precum şi 

metodele de evaluare a acestor rezultate  

Rezultate aşteptate: 

-  o scădere a incidenţei fenomenului violenţei verbale şi fizice din rândul elevilor începând cu semestrul 

II al anului şcolar  2021-2022; 

-  prevenirea  etichetării şi excluderii sociale a elevilor prin desfasurarea de activitati socio-educationale 
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utile; 

-  îmbunătăţirea  abilităţilor de comunicare, negociere şi rezolvare a conflictelor intrapersonale în 

relaţiile interpersonale dintre elevi-elevi, elevi-profesori,  copii-părinţi.  

Metode de evaluare: realizarea unui studiu privind dimensiunea fenomenului violenţei la 

nivelul şcolii şi a tipurilor de manifestări ale acesteia (noiembrie 2021, noiembrie 2022). Analiza 

comparativă a indicatorilor cantitativi, a  procentelor. 

            Prevenirea violenţei  realizată prin: 

• învăţare de comportamente alternative 

• autoreglare, autocontrol 

• dezvoltarea abilităţilor sociale 

• promovarea valorilor 

Modalitatea de evaluare şi indicatorii de evaluare ai proiectului 

Evaluarea se va realiza pe baza unor chestionare de evaluare pentru elevi la sfârşitul anului 

şcolar (iunie 2022) şi a unor sondaje de opinie pentru cadrele didactice. 

Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai proiectului 

Beneficiarii direcţi: cel puţin 300 de elevii implicaţi în proiect şi 20 cadre didactice. 

Beneficiari indirecţi: cel putin 500 elevi, cel putin 50 părinţi, cel putin 30 cadre didactice, membrii 

comunităţii locale. 

Asigurarea continuitaţii /sustenabilităţii proiectului  

Continuitatea proiectului: 

-  prin monitorizarea ritmică lunară şi sprijinirea psihopedagogică a elevilor cu părinţi care se află 

în situaţii familiale speciale sau sunt plecaţi la muncă în străinătate; 

- prin diseminarea în cadrul şcolii ale acelor metode de succes utilizate sau preluate din cursuri de 

formare pentru prevenirea şi combaterea violenţei, dar şi al ameliorării comportamentelor 

violente/agresive fizic şi verbal; 

- prin realizarea şi editarea în paginile revistelor  şcolare a unor articole de prezentare ale acţiunilor 

din cadrul proiectului, dar şi al unor aspecte teoretico-practice legate de tema proiectului; 

- popularizarea acţiunilor din proiect pe blogul proiectului, afişe, banner rezultată prin contribuţia 

cu materiale educaţionale a cadrelor didactice din şcolile partenere. 

Activităţile de promovare/mediatizare şi de diseminare realizate în timpul implementării 

proiectului şi după încheierea acestuia. 

Activităţi de promovare/mediatizare şi diseminarea proiectului se vor realiza: 

- periodic promovarea şi popularizarea acţiunilor din proiect în mass/media locală  şi pe 

pagina de facebook a proiectului; 

- prin realizarea mapei proiectului (conţinut informativ, foto, xerox, Cd, studii de caz, articole 

reviste şi ziare, ştiri tv) prin  afişarea produselor activităţilor din proiect în mediul şcolar şi mediul 

virtual. 
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PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

BONUM VINCIT OMNIA 
 

Prof. IMBREA RAMONA- MARIA 

SCOALA GIMNAZIALĂ "CALISTRAT HOGAȘ” Roman 

 

 

             ARGUMENT 

Dacă vom avea grijă de bătrânii noștri, ai tuturor, atunci copiii noștri vor fi buni, sensibili, umani și 

vor aprecia înțelepciunea poporului român;copiii noștri vor alerga prin iarba fragedă, păsările se vor 

înalța spre cerul senin, peștii vor  înota în apele limpezi și ……va fi dragoste! 

       Prin acest proiect ne-am propus  să lărgim sfera de cunoaștere umană, copiii să trăiască în relație 

cu cei din jur, să-și dezvolte stări afective pozitive, să cunoască aspecte ale vieții unor persoane 

singure, bolnave sau abandonate, stabilirea unei punți de legătură între cele două medii diferite și 

adaptarea comportamentului la cerințele grupului cu care vin în contact. 

      Protejarea și ajutorarea bătrânilor este o problema care trebuie să intereseze pe toată lumea ,atât pe 

adulți cât și pe copii.  

     Vrem să aducem un zâmbet pe fețele acestor «  trecători prin viață », 

să fim nepoții pe care și i-ar fi dorit, să le deschidem ușa de Crăciun, de Paște,  să le aducem un strop 

de bucurie prin cântecele, poeziile și dansurile noastre. 

 

DESCRIEREA PROIECTULUI 

SCOPUL PROIECTULUI 

 dezvoltarea sentimentelor de dragoste, prețuire și respect pentru  persoanele în vârstă 

  

OBIECTIVE SPECIFICE 

Educarea trăsăturilor pozitive de voinţă şi caracter, a unei atitudini pozitive faţă de sine şi faţă de 

ceilalţi 

Formarea deprinderii copiilor de a cunoaşte şi a respecta norme de comportare în societate, 

 Educarea abilităţii de a intra în relaţie cu cei din jur. 

Însușirea regulilor de îngrijire și ocrotire a bătrânilor ; 

Formarea unui comportament civic, onest față de oameni ; 

Antrenarea în activități artistice și practice pentru beneficiile celor din jur . 

 

GRUPUL ȚINTĂ: 

 

Elevii clasei a III-a B, indrumati de dna. prof. Imbrea Ramona. 

BENEFICIARI INDIRECȚI: 

părinți; 

scoala; 

comunitatea. 

 

RESURSE UMANE 

elevii, cadre didactice 

părinții elevilor 
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BUGETUL PROIECTULUI 

sponsorizări din partea părinților și profesori 

donații 

 

       EVALUAREA va fi realizată prin : 

 

 -albume ; 

 -fotografii ; 

 -portofoliu ; 

 -expoziţie 

 

PROGRAMUL EDUCAȚIONAL 

BONUM  VINCIT OMNIA 

 

PROGRAM DE ACTIVITĂȚI 

2021 

Nr. 

crt 

Perioada  Denumirea 

activitatii 

Conținutul activității Locul de desfășurare 

 MARTIE 2021 Vestitorii 

primăverii 

Vizită la azilul de bătrâni cu 

înmânarea pachetelor pregătite 

 

Căminul de bătrâni 

2. DECEMBRIE 

2021 

’’Primiti cu 

colindul?’’ 

Prezentarea unui program 

artistic și înmânarea pachetelor 

pregătite  

 

Căminul de bătrâni 
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ÎNVAŢĂ SĂ DĂRUIEŞTI 

Proiect educaţional 
 

prof.înv.primar Moisoc Carmen Diana 
Şcoala Gimnazială „Mihai Eminescu” Rădăuți, jud. Suceava 

 

 
Coordonator- înv. Diana Moisoc 

Partener - Așezământul „Sfăntul Ierarh Leontie” Rădăuți 

 

Argument: 

Educaţia morală a tinerei generaţii este o latură importantă a educaţiei. Prin voluntariat copiii 

învață să aprecieze bunurile, bucuriile pe care le-au făcut celor din jur, își setează obiective mai realiste 

în viață. 

Acest proiect va oferi celor implicaţi posibilitatea de a face schimb de experienţă, de a lega noi 

prietenii, îi va determina pe copii să manifeste un comportament tolerant şi civilizat. 

Activităţile desfăşurate  vor permite folosirea eficientă şi plăcută a timpului liber al elevilor, 

dezvoltarea vieţii asociative, a aptitudinilor de comunicare şi a capacităţii de a lucra în grup, de a coopera 

în rezolvarea unor sarcini, dezvoltarea voinţei şi formarea trăsăturilor pozitive de caracter. Prin 

activităţile realizate în cadrul acestui proiect vom încerca să fim cât mai aproape de cei mai puţin 

favorizaţi de soartă şi anume de copiii de la Așezământul „Sfântul Ierarh Leontie” Rădăuți. 

 

Scop : 

Dezvoltarea empatiei şi a capacităţii de acceptare a unor categorii umane cu situaţii speciale şi a dorinţei 

de a le sprijini. 

Dezvoltarea activității de voluntariat realizată de elevi, care să le permită acestora să se dezvolte în 

spiritul prieteniei, solidarității, al respectului față de semeni. 

 

Obiective : 

• dezvoltarea sentimentului solidarității și stimularea generozității față de semeni în rândul celor 

 30 de elevi ai clasei a II-a, prin activități caritabile; 

• dobândirea unor sentimente de înţelegere, respect faţă de toate persoanele, indiferent de grupul  

din care fac parte; 

• realizarea incluziunii și implicării persoanelor mai puțin favorizate, prin angajarea tuturor  

celor interesați într-un program educațional de activități care promovează incuziunea socială; 

• stimularea capacităților creatoare, artistice ale elevilor prin crearea unor ornamente și felicitări,  

precum și organizarea unui program artistic.  

 

Grup ţintă: 

- elevii instituționalizați 

- elevii clasei a II-a D 

- părinţii elevilor 

 

Resurse: 

• umane: elevi, părinţi, învăţător 

• materiale: CD-uri, laptop, bloc desen, acuarele, hârtie creponată, foarfece, lipici, aparat de  

fotografiat 

• temporale: martie- mai 2021 
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Rezultate aşteptate: 

• implicarea activă a părinţilor în activităţile organizate de şcoală; 

• dezvoltarea unor relaţii de colaborare, lucru în echipă; 

• CD-uri cu fotografii. 

 

Modalităţi de evaluare: 

• expoziţie cu lucrările realizate; 

• fotografii care surprind etapele derulării proiectului; 

• realizarea unui portofoliu. 

Diseminare: 

• în revista școlii 

 

PLANUL DE ACTIVITĂŢI 

 

 

Domeniul 

activității 

 

Obiective  

 

Activități 

Timp/Durată 

 

 

Strategii de 

realizare 

 

Rezultate 

așteptate  

 

Activitate 

caritabilă 

Cunoaşterea copiilor și  

înţelegerea problemelor lor 

Dezvoltarea sentimentelor de 

afecțiune și de întrajutorare 

 

„Copii, alături de 

copii” 

martie 2021 

Vizită la 

așezământ 

Donare de fructe 

Formarea și 

educarea unor 

trăsături pozitive 

de caracter, 

respect, 

compasiune. 

 

Activitate 

distractivă 

Dezvoltarea sentimentelor de 

afecțiune 

Identificarea unor norme şi 

reguli de comportament  

 

,,Suntem fericiţi 

împreună” 

martie 2021 

Jocuri în aer liber Formarea și 

educarea unor 

trăsături pozitive 

de caracter: 

toleranță, voioșie, 

bunătate  

 

Activitate de 

voluntariat 

 

 

Crearea legăturilor sufleteşti 

şi materiale, care ajută la 

depăşirea diferenţelor care ne 

despart, în scopul modelării 

destinelor colective. 

 

„Fantezie și 

îndemânare” 

aprilie 2021 

Activitate practică Expoziție de 

felicitări și obiecte 

decorative de Paște 

 

Activitate 

cultural-

artistică 

Stimularea capacităților 

artistice ale elevilor prin  

organizarea unui program 

artistic. 

Aducerea în sufletul copiilor 

instituţionalizaţi a 

sentimentului de bucurie că 

mulţi copii sunt alături de ei. 

 

„Sărbătoarea Paștelui 

în sufletul copiilor” 

aprilie 2021 

Program artistic Implicarea copiilor 

în manifestarea 

cultural- artistică. 

Strângere de 

fonduri 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2015 
 

PROIECT EDUCAȚIONAL 

TOLERANȚA – CHEIA INTEGRĂRII SOCIALE A TINERILOR 

 
Prof. Voinea Maria  

Liceul cu Program Sportiv „Viitorul” Pitești                                

 

Motto:  

”Ce este toleranţa? Apanajul umanităţii. Cu toţii suntem caracterizaţi de slăbiciuni şi erori; să ne 

iertăm reciproc pentru acest lucru – aceasta este cea dintâi lege a naturii.” 

Voltaire  

           Într-o societate dominată de egocentrism, omul uită că trăiește în comuniune cu alți semeni și 

că alături de el se află oameni care au nevoie de înțelegerea și sprijinul său.  

Zilnic, elevii se află în situații conflictuale, încercând să rezolve problemele interne, personale, sau 

interpersonale, prin contraziceri, replici ironice, jigniri, amenințări sau chiar loviri. Astfel, fiecare își 

dezvoltă strategii personale de abordare și soluționare, prin confruntare, retragere, obiectivism, 

compromis sau armonizare. 

Ce se întâmplă, însă, când doi elevi sunt atât de furioși, încât nu par dispuși să își rezolve  conflictul? 

Ce se întâmplă cu doi prieteni care se ceartă din motive neînsemnate și apoi nu își vorbesc zile întregi? 

Sau ce se întâmplă atunci când un elev și un profesor nu găsesc o cale comună de armonizare a 

comunicării, fiecare crezând despre sine că deține adevărul absolut? 

Proiectul educațional pentru toleranță, oferă elevilor posibilitatea să vorbească, să se asculte unii pe 

alții, să caute ei înșiși soluții și alternative, acceptând comunicarea, ca sursă de întreținere a relației 

pozitive cu sine și cu ceilalți. Acest proiect răspunde, astfel, nevoii tinerilor de a-și dezvolta abilități de 

abordare constructive, de negociere și de soluționare a situațiilor conflictuale. Astăzi, mai mult ca 

oricând, trebuie să învățăm să ne acceptăm, să învățăm să respectăm drepturile celorlalți, pentru că 

numai împreună vom reuși să coexistăm într-o societate democratică. 

SCOP 

           Îmbunătăţirea atitudinilor privind respectarea persoanelor cu diferite culturi, religii, situaţii 

sociale precum şi a celor cu nevoi speciale. 

OBIECTIVE: 

Promovarea unor valori şi atitudini, precum: toleranța, înțelegerea, dialogul intercultural, respectul faţă 

de demnitatea şi drepturile omului, spiritul civic, în rândul elevilor implicați în proiect;  

Analizarea şi găsirea de soluţii pentru diferite cazuri de agresiune şi excludere socială în şcoală şi în 

comunităţile locale, de către 80% dintre beneficiarii direcți; 

Dezvoltarea capacității elevilor participanți de a identifica modelele pozitive din cele prezentate de 

mass-media; 

Identificarea de către elevii implicați în activitățile proiectului a beneficiilor pe care le aduce 

diversitatea.  

FIŞĂ DE ACTIVITATE  – „De ce avem nevoie de toleranță?” 

Abilitatea de viaţă vizată – Toleranța 

Obiectivele: 

Promovarea unor valori şi atitudini, precum toleranța, înțelegerea, dialogul intercultural, respectul faţă 

de demnitatea şi drepturile omului, spiritul civic, în rândul elevilor implicați în proiect. 

Grupul ţintă: 90 de elevi 

Resursele: 

Materiale: laptop, videoproiector, flipchart, markere, post-it, chestionare pentru dezvoltarea abilității 

de viață, fișe de evaluare a activității. 

Umane: elevi, cadre didactice 

http://autori.citatepedia.ro/de.php?a=Voltaire
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Timp: 50 minute 

Desfăşurarea activităţii 

Elevii vizionează un fragment din filmul ”Clasa divizată” (până la momentul în care învățătoarea 

solicită elevilor să-și iasă din rol).  

   Pe marginea materialului vizionat, se organizează o dezbatere pe tema ”Toleranța”.      

   Profesorul facilitează prelucrarea informațiilor primite și a experiențelor trăite, astfel încât elevii să 

identifice problema: necesitatea adoptării unui comportament tolerant.  

Rezultat 

    Conștientizarea de către elevi a necesității adoptării și promovării unui comportament tolerant. 

Evaluare 

    Evaluarea se va realiza prin aplicarea unor chestionare și  discuții cu elevii. 

 

Anexa 1 

CHESTIONAR  - “SUNTEM TOLERANŢI ?” 

   1. Din ce surse ai aflat şi înţeles sensul cuvântului tolerant (concesiv, răbdător, îngăduitor, blând)? 

        a) părinţi                          b) profesori                   c) mass-media 

   2. Eşti tolerant (răbdător, îngăduitor, blând) în familie? 

       a) uneori                           b) tot timpul                  c) niciodată 

   3. Sunt părinţii toleranţi (răbdători, îngăduitori, blânzi), în relaţia cu tine? 

       a) DA                               b) NU                             c) uneori 

   4. Sunt profesorii toleranţi (răbdători, îngăduitori, blânzi), în relaţia cu tine? 

       a) DA                               b) NU                              c) uneori 

   5. Consideraţi că profesorii sunt mai toleranţi cu: 

       a) fetele        b) băieţii        c) elevii buni la învăţătură     d) elevii slabi la învăţătură 

   6. Stabileşti relaţii cu persoane din alte grupuri etnice? 

       a) DA                                 b) NU 

   7. Ai un comportament agresiv faţă de aceştia? 

       a) întotdeauna                     b) rareori                        c) niciodată 

   8. Vă simtiţi discriminaţi la şcoală? În raport de: 

          * Sex                                         DA / NU 

          * Situaţie materială                 uneori / niciodată 

          * Vestimentaţie                      uneori / niciodată 

   9. Ai prieteni de altă religie? 

        a) DA                                  b) NU 

  10. Dintre formele de agresivitate (lovirea unui coleg , lovirea unui obiect , intimidarea, cuvinte 

obscene, injurii, jigniri, ameninţarea, gălăgia, indisciplina), alegeţi trei pe care le consideraţi frecvente 

la voi în şcoală: 

       ……………………………………………………………………………………….............. 

 11. Credeţi că vizionarea frecventă de filme şi programe TV saturate de agresivitate influenţează 

conduita persoanelor care se comportă agresiv? 

         a) DA                                    b) NU 

 12. Aţi fost vreodată victima unui comportament agresiv? 

         a) DA                                    b) NU 

 13. Aţi primit vreodată observaţii din partea colegilor din cauza comportamentului neadecvat pe care 

l-aţi avut? 

         a) DA                                    b) NU 

14. Expunerea frecventă la violenţă poate induce oamenilor o insensibilitate la violenţă? 

         a) DA                                    b) NU 
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15. Să presupunem că nu ar exista decât filme cu personaje pozitive şi cu acţiuni bune. Credeţi că ar 

mai exista violenţă în lumea contemporană? 

         a) DA                                    b) NU 

16. Din următoarea listă (pacea, toleranţa, respectul pentru alte culturi, egalitatea de şanse, 

solidaritatea, împlinirea personală, libertatea individuală, drepturile omului, democraţia) care sunt 

pentru tine cele mai importante trei valori? 

         ……………………………………………………………………………………............. 

17. Care este criteriul după care  clasificaţi grupurile etnice care locuiesc  în localitatea voastră ca fiind 

minoritare? (răspuns multiplu) 

         a) Limba      b) Cultura      c) Religia        d) Obiceiuri şi tradiţii      e) Numărul 

18. Consideraţi că drepturile minorităţilor sunt respectate în localitatea voastră? 

         a) Sunt pe deplin respectate                               b) Sunt parţial respectate     

         c) Variază în funcţie de comunitatea etnică      d) Nu sunt deloc respectate   

                                                            e) Nu ştiu 

19. Ce aţi face voi,  în primul rând, dacă aţi avea informaţii cum că drepturile unei persoane aparţinând 

unei minorităţi sunt violate? 

         a) Aş alerta poliţia                                 b) Aş anunţa o organizaţie internaţională 

         c) Aş alerta organele administraţiei publice din localitate     d) Nu aş face nimic   

                                                         e)  Nu  ştiu 

20. Voi pe cine aţi contacta în primul rând dacă drepturile voastre ar fi încălcate? 

         a) Poliţia                b) O organizaţie internaţională                 c) Autorităţile locale 

         d) Liderii informali ai comunităţii mele                e) Nu ştiu 

 

Anexa 2 

FIȘĂ DE EVALUARE A ACTIVITĂȚII 

Activitatea la care ai participat ți s-a părut: 

Foarte interesantă 

Interesantă 

Puțin interesantă 

Deloc interesantă. 

Cum te-ai simțit participând la această activitate? 

Curios 

Indiferent 

Emoționat 

Plictisit 

Menționează 3 lucruri care ți-au plăcut la această activitate: 

……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………….... 

Menționează 3 lucruri care nu ți-au plăcut la această activitate: 

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

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

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

Ce propuneri ai pentru îmbunătățirea activităților ulterioare? 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

inclus în campania din cadrul Strategiei Nationale de Acţiune Comunitară (SNAC) 

TARG DE CRACIUN 

 

Prof. BORTEȘ MONICA 

COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU” CÂMPENI 

 

 

DURATA: 16-20 DECEMBRIE 

PREZENTAREA ACTIVITĂŢII 

-  ”TÂRG DE CRĂCIUN”- DECEMBRIE  

                      COLEGIUL NAȚIONAL ”AVRAM IANCU”  

 

 

Consiliul Școlar al Elevilor - Colegiul Național "Avram Iancu"  · 

Târgul de Crăciun organizat de către Consiliul Școlar al Elevilor a avut și anul acesta succes în ciuda schimbării de 

locație și a unei vremi care ne duce mai mult cu gândul la primăvară decât la iarnă. 

Anul acesta am avut 2 scopuri pentru prima dată de când Târgul de Crăciun este organizat. Datorită implicării elevilor 

din Colegiul Național ”Avram Iancu” și desigur datorită tuturor persoanelor care au dorit să facă un bine de Crăciun, 

oricât de mic ar fi și să reușească astfel să contribuie la îndeplinirea a doua scopuri mai mari, acestea au fost 

îndeplinite. 

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost implicați și v-ați dat interesul astfel încât Târgul de Crăciun să aibă succes! 

Vă mulțumim tuturor celor care ați fost alături de noi și ne-ați ajutat să ne îndeplinim scopurile, sperăm că v-au plăcut 

bunătățile făcute de elevi, decorațiunile realizate cu mult suflet și de asemenea sperăm că am reușit să vă introducem în 

atmosfera de Crăciun chiar dacă vremea nu a fost una favorabilă!  

#TogetherWeCanDoGreatThings 

 

➢ Argument: 

Pentru noi toţi, iarna nu este numai anotimpul zăpezii şi al frigului, ci şi acela al bucuriilor prilejuite de atâtea 

datini şi obiceiuri legate de sărbătorirea Naşterii Domnului. La români, sarbatorile de iarnă, îndeosebi cele de Crăciun 

sunt adevărate sărbători de suflet. 

              Frumuseţea obiceiurilor şi colindelor de Crăciun trebuie simţită şi preţuită de copii. Cu glasurile lor cristaline, 

calde şi tremurând de emoţie, copiii sunt cei meniţi să exprime cel mai bine gândurile curate şi să facă urări celor dragi 

în aceste zile de mare sărbătoare. Înfofoliţi în haine groase, cu năsucurile îngheţate după ce au colindat în lung şi în lat, 

gândul îi poartă pe copii la Moş Crăciun, de la care aşteaptă să le îndeplinească toate dorinţele. 

           

    Scopul: 

 

✓ Stimularea  potenţialului artistic și culinar al elevilor prin deschiderea  căilor de comunicare 

https://www.facebook.com/hashtag/togetherwecandogreatthings?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARDhXT1x0H5bKqUr2lG8plyudU7raq32qF0e5AmanNIwukRReX6CR6xF0K5rmHSiBQfuoGYo533daZuYl9-apq52IZRHWJd6I9jWwTdgyB5u4x8TJ4H4BMLwqRzUhis9N6peLGDnMTe8bpBm1c9C12bpzkucrQBdqgkXCp0nnB4ksPgFurM18MSvuq9b7c6fZN1k5heYZHk3x0YEiZ5PalEVIRxABCQdJ1sHAYbTlHT0lqsxXYCbVG0P0D8gWC7rC066Esu08SlWHeYA6pipH4i_8Ht4IEUWJrMvB-PQOTJdpUBR7-sRClCUgEhL6pyyzT_-9F9s8gKs8x0C9V6zVOsR&__tn__=%2ANKH-R
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emoţională; 

✓ Comercializarea produselor finite , realizate de elevi 

✓ Strângerea de fonduri, în vederea înfăptuirii de fapte CARITABILE, de către elevii CNAI 

 

    Obiective urmărite: 

• Cultivarea sensibilităţii artistice și a dezvoltării potențialului culinar al  elevilor, CNAI; 

                Data realizării: 16-20 DECEMBRIE  

                Resurse umane:-  toți elevi CNAI 

                 -parinti 

               -cadre didactice  

 

          Resurse materiale: 

                -alimente- în vederea realizării de produse finite, 

-materiale textile –în vederea realizării de produse finite,,  etc 

               Resurse procedurale: 

-conversaţia,explicaţia,povestirea,jocul de rol,recitarea de poezii,interpretarea unor cântece 

 

                Evaluare: 

                 -feed-back din partea elevilor, părinților 

 

-strangerea de fonduri,în scop CARITABIL este feed-back-ul  din partea cetățenilor orașului Câmpeni             
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PROIECT EDUCAȚIONAL 

O FAPTĂ BUNĂ 

 

TANKÓ CSILLA 

 Liceul Tehnologic „Gábor Áron” Vlăhița 

 

Tema activității: O faptă bună 

Clasa a IV-a 

Cadru didactic: Tankó Csilla – profesor în învățământul primar 

Unitatea școlară: Liceul Tehnologic „Gábor Áron” – Structura Școala Gimnazială „Tamási Áron” Vlăhița 

Desfășurarea activității 

Scop: 

Activitatea ”O faptă bună” urmăreşte stimularea interesului şcolarilor pentru: voluntariat, ajutor social, 

practicarea jocurilor, prevenirea unor atitudini comportamentale dăunătoare societăţii, pregătirea copiilor în 

vederea integrării sociale. 

Grup țintă: 

Beneficiari direcţi: elevii din clasa a IV-a 

Beneficiari indirecţi: comunitatea locală 

Participanţi: elevii, cadrele didactice, părinţii 

JOC DIDACTIC – O FAPTĂ BUNĂ 

Fapte bune pe care le poți face într-o zi: 

☺ Lasă mamei un mesaj drăgut, scris pe o foaie. Îi va face ziua mult mai frumoasă. 

☺ În drum spre școală, cumpără un covrig sau ceva de mâncare pentru un cerșetor. Sunt foarte mulți oameni 

care nu au bani nici să mănânce. 

☺ De fiecare dată, când ai ocazia, ține ușa pentru cineva. Nu trebuie să fie o persoană cunoscută. Poate fi cineva 

care se grăbeste sau poate fi o persoană încărcată cu plase, care chiar nu mai poate deschide usa. 

☺ Aminteste-ți de o regulă de aur: în orice încăpere, lasă-i mai întâi pe oameni să iasă, apoi intră și tu. Este 

o regulă de bună purtare, pe care mulți dintre noi o uităm. Deja intră în rândul faptelor bune. 

☺ Nu întârzia. În loc să îi lași pe alții să aștepte după tine, vino cu 10-15 minute mai devreme. 

☺  Încurajează un coleg de clasă. Adesea, intrăm în lumea noastră și nu ne mai gândim și la cei din jur. Poate 

un coleg a avut o idee foarte bună, dar se teme să o trimită mai departe. Susține-l. 

 ☺ Când îți iei un articol de îmbrăcăminte nou, caută prin dulap și vezi dacă nu cumva ai niște haine vechi pe 

care să le donezi. (Poate nu ai, dar contează inclusiv faptul că ai avut grija de a căuta.) 

☺ Ascultă activ. Când o persoană vorbește cu tine, nu o întrerupe și implică-te în ceea ce îți povestește. 

Interlocutorul tău se va simți mult mai bine. 

☺  Oferă un copliment cuiva. Nu este greu, nu te costă timp și bani. 

☺ Când te enervezi pe cineva sau când cineva se comportă urât, amintește-ți că oricine are 

probleme și iartă acea persoană. 

☺ Lasă-ți telefonul deoparte, când vorbești cu altă persoană sau când ești la masă. Pune telefonul pe mod 

silențios și să îl așezi cu fața în jos. 

☺ Oferă-i cuiva locul tău, în transportul în comun. 

☺ Zâmbeste! 

☺ Fă-le o surpriză părinților tăi și fă-le cumpărăturile. Poate se plâng de multă vreme că nu au mai ajuns până 

la magazin. 

☺ Oferă un cadou unei persoane care trece printr-un moment dificil. 

☺ Împarte ceva, chiar și atunci când poate nu vrei. 
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☺ Invită pe un coleg să facă o activitate cu tine. Poate fi un prieten/ o prietenă pe care nu ai mai văzut-o demult. 

De multe ori, ne asteptăm ca ceilalți să vină cu invitația. Dar de ce nu pot propunerile să vină de la noi? 

☺ Bucură-te pentru alții. E greu să activezi un buton, la comandă, care să te facă să empatizezi cu cineva. Dar 

empatia se clădește în timp și cu exercițiu. Când cineva are vești bune, felicită-l. 

☺ Nu critica. Dacă prietenii tăi nu au făcut ce i-ai rugat, nu te supăra pe ei și nu îi critica. Stabiliți un nou plan 

de acțiune. 

☺ Ține un jurnal cu toate lucrurile pozitive, de care ai avut parte sau de care s-au bucurat altii. 

 

Împarte și cu alții ideea de fapte bune. Arată-le și celorlalți această listă și invită-i să încerce toți acești pași. 

În scurt timp, vei observa că bunătatea este contagioasă. De asemenea, nu doar persoana pentru care faci o faptă 

bună se va bucura, ci îți faci și ție un bine, întrucât îți vei bucura sufletul. 

Asadar, fă-i cuiva (oricui) ziua mai frumoasă! 
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PROIECT EDUCAȚIONAL JUDEȚEAN ANTREPRENORIAL ȘI DE VOLUNTARIAT 

,, AJUTĂ-NE SĂ AJUTĂM! ” 
 

IULICA –GEORGETA DĂNESCU 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA 

 

DOMENIILE: educație civică, educație antreprenorială, voluntariat 

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT APLICANTĂ:  

ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.1 BUDEASA 

TIPUL PROIECTULUI:  județean  

DURATA PROIECTULUI : IANUARIE – APRILIE 2020 

ARGUMENT:   

Din punct de vedere social, putem defini sărăcia ca fiind acel fenomen în care individul sau grupul din care 

face parte (familia) nu are potența necesară, atât intelectuală, cât și economică de a-și satisface nevoile primare, 

astfel situându-se pe o scară socială inferioară.  

Sărăcia afectează oamenii într-o multitudine de feluri. Oricine poate fi afectat de sărăcie la un anumit 

moment din viață. Totuși, există unele grupuri care sunt mai expuse riscului sărăciei, cum ar fi familiile cu copii - 

în special familiile numeroase și cele monoparentale - vârstnicii, persoanele cu dizabilități, etc. 

Cu toții știm că atitudinile și comportamentul nostru față de tot ceea ce ne înconjoară încep prin a se forma 

de la cea mai fragedă vârstă. Inițial părinții, apoi profesorii încearcă să ne familiarizeze cu diferite forme și valori 

morale. Una din aceste valori este și solidaritatea cu cei din jurul nostru. Toți oamenii au îndatoriri unii față de 

alții, iar îndeplinirea acestora nu este un lucru greu dacă se obișnuiesc de mici să respecte, să ajute, să fie politicoși, 

înțelegători, să aprecieze binele, să fie generoși, să fie în stare să redea un zâmbet pe chipul copiilor care sunt în 

suferință și care au dreptul la o viață decentă. 

De aceea, ne-am propus să luptăm împotriva factorilor care duc la sărăcie și sperăm că efortul personal 

va avea un efect multiplu asupra copiilor care fac parte din familii cu probleme economice reale, cărora dorim să 

le readucem zâmbetul pe chip. 

În al doilea rând, știm cu toții că voluntariatul poate fi o sursă bogată de învățare, atunci când există atât 

dorința de a învăța din partea voluntarului, cât și preocupare pentru motivația voluntarului din partea organizației 

la care acesta activează. Implicându-se în diverse proiecte și activități, lucrând în echipă sau individual, 

confruntându-se cu diverse situații și probleme, voluntarii dobândesc, implicit noi abilități, noi cunoștințe, noi 

atitudini – într-un cuvânt, noi competențe. Altruismul, preocuparea pentru cei din jur și pentru diverse subiecte cu 

impact comunitar este cea mai evidentă motivație pentru a deveni voluntari, pentru mulți tineri este deosebit de 

motivantă oportunitatea de a dobândi noi abilități utile. Dintre toate tipurile de învățare informală și nonformală, 

voluntariatul este activitatea complexă de a învăța, de a te dezvolta și de a împărtăși cele învățate. 
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După ce acest proiect s-a desfășurat în trei ediții consecutive la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa, 

cu un impact social și emoțional deosebit în rândul elevilor și al părinților, am găsit de cuviință să cooptăm în 

proiectul nostru de voluntariat și alte instituții de învățământ, asociații sau parteneri economici din județul Argeș, 

cu care să contribuim împreună la crearea stării de bine a micuților care suferă zilnic din cauza sărăciei.  

GRUPUL ȚINTĂ:  - elevii cu dificultăți sociale și financiare din Complexul de servicii comunitare pentru copilul 

aflat în dificultate ,,Sf. Constantin și Elena”,Costești; 

SCOPUL PROIECTULUI:  

• Sprijin umanitar acordat elevilor cu dificultăți financiare din cadrul Complexului de servicii comunitare 

pentru copilul aflat în dificultate ,,Sf. Constantin și Elena”, din orașul Costești;. 

• Încurajarea activității de voluntariat prin intermediul căreia participanții vor reuși să-și descopere abilitățile, 

competențele personale, devenind cetățeni informați și devotați solidarității umane.  

OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

• responsabilizarea elevilor și a cadrelor didactice prin implicarea în acțiuni de voluntariat; 

• revigorarea spiritului civic și a mentalităților comunitare prin promovarea valorilor de solidaritate, 

generozitate; 

• înțelegerea de către elevi a faptului că trebuie să fie generoși cu cei care nu au posibilități materiale 

suficiente pentru un trai decent și să fie toleranți unii cu ceilalți, 

• dezvoltarea spiritului antreprenorial la elevi; 

REZULTATE AȘTEPTATE: 

• reducerea abandonului școlar în rândul elevilor care provin din medii defavorizate social și financiar, 

• creșterea stimei de sine în rândul elevilor, 

• promovarea imaginii Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa în județ; 

• realizarea unui parteneriat solid între instituțiile participante la proiect 

BENEFICIARI:  - direcți: elevii, cadrele didactice, părinții 

        -indirecți: școala, comunitatea 

RESURSE:       - umane: elevii, profesorii voluntari, părinții elevilor, parteneri 

- materiale: spații școlare, contribuții personale ale părinților elevilor    voluntari, prăjituri și obiecte decorative 

realizate de elevi, cărți pentru copii și rechizite școlare donate de partenerii voluntari, materiale consumabile; 

 - financiare: toate produsele realizate și colectate vor fi obținute din donația echipelor de voluntari, a elevilor, 

părinților și a  cadrelor didactice participante. 

MODALITĂȚILE  DE DESFĂȘURARE A PROIECTULUI. 

În cadrul proiectului educațional județean antreprenorial și de voluntariat pe care îl lansăm, se vor desfășura 

următoarele activități: 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2024 
 

ACTIVITATEA NR. 1 – se va derula în perioada 16 martie – 26 martie 2020 și este adresată cadrelor 

didactice, elevilor și altor parteneri educaționali și instituționali din județul Argeș. Activitatea va consta în 

realizarea de produse și obiecte handmade, care vor fi donate Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa, în perioada mai 

sus menționată. Aceste produse vor fi expuse și vândute în cadrul unui târg organizat de aplicantul acestui proiect 

de voluntariat.  

      De asemenea, școlile participante pot face donație de carte pentru copii și    de rechizite școlare, pe care 

le vor expedia, tot în perioada 16 – 26 martie 2020, pe adresa Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa. Donațiile 

colectate vor fi oferite, la finalul proiectului, copiilor care învață în cadrul Complexului de servicii comunitare 

pentru copilul aflat în dificultate ,,Sf. Constantin și Elena”, din orașul Costești. 

ACTIVITATEA NR. 2 – la nivelul Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa va fi organizat, în data de 30 martie 2020, 

un TÂRG DE PRIMĂVARĂ, în cadrul căruia elevii, părinții, cadrele didactice și alți voluntari locali vor 

expune produse dulci și decorative, ce vor fi vândute în cadrul acestei manifestări. În urma derulării târgului mai 

sus menționat, din sumele de bani rezultate vor fi cumpărate alimente, fructe, dulciuri, produse de igienă, 

rechizite ce vor fi donate copiilor din cadrul Complexului de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate 

,,Sf. Constantin și Elena”, Costești. 

IMPACTUL PROIECTULUI: 

• sprijinirea materială a copiilor care provin din medii defavorizate și urmează cursurile în cadrul 

Complexului de servicii comunitare pentru copilul aflat în dificultate ,,Sf. Constantin și Elena”, din orașul 

Costești. 

• Îmbunătățirea imaginii Școlii Gimnaziale Nr.1 Budeasa în rândul comunității 

DISEMINAREA PROIECTULUI:  

  Mediatizarea rezultatelor obținute în urma desfășurării proiectului se va face în ziarul comunei Budeasa, în 

presa locală, și în ședințele cu părinții elevilor. Vor fi prezentate imagini relevante ale activităților desfășurate și 

raportul final al proiectului. 
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PROIECT EDUCATIONAL DE VOLUNTARIAT 

„DĂRUIM DIN SUFLET”  

 
                                                           EDUCATOARE, COMAN LUMINŢA 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ NR. 1 ŢICLENI 

 

AN ŞCOLAR 2020-2021 

 
ARGUMENT 

 

     Proiectul de voluntariat ,, Dăruim din suflet”s-a născut din experiente reale, confruntarea cu anumite situaţii, 

realităţi  din viaţa socială şi în colaborare cu Asociaţia EM, Şcoala Gimnazială Nr.1 Vlad Ţepeş, jud. Călăraşi care 

ne-au determinat să spunem:,, Trebuie să facem  ceva! Împreună putem reuşi!’’  

     Să fii voluntar în afara existenţei tale profesionale, înseamnă să îţi dăruieşti parte din timpul tău liber şi să îl 

dedici celor care au nevoie de tine. Să te implici,  să acţionezi să ajuţi ori de câte ori situaţia o cere, ori de câte ori 

este posibil. Înainte de a răspunde cu  ,,Nu’’, să învăţăm să spunem ,, Da”, să răspundem nevoilor celorlalţi, să 

căutăm parteneri care să ne ajute atunci când situaţia, poate ne depăseşte, într-un cuvânt să ne implicăm mai mult 

să nu trecem nepăsători pe lângă suferinţele şi problemele celor de lânga noi. 

    Acţiunile de voluntariat au început de anul acesta, când am luat contact mai îndeaproape cu copiii care se află 

în dificultate, nu aveau cu ce se îmbraca, sau nici măcar o jucărie care să le aline suferinţele şi vom încerca, pe 

viitor  să extindem această acţiune. Aşa am început timid, noi, Dungă Aritina Carmen, Coman Luminiţa Dulcu 

Ionela şi Bazavan Larisa-Ionela să îi ajutăm prin intermediul Asociaţiei EM, Crucea Roşie Călăraşi şi Scoala 

Gimnazială Nr. 1 Vlad Ţepeş, jud Călăraşi să constatăm condiţiile în care îşi duc existenţa aceşti copii, pentru că, 

mai apoi, să le bucurăm sufletele, periodic cu tot ce se poate trimite: îmbrăcăminte, alimente, bani, obiecte de 

igienă personală, jucării, etc. Am devenit parteneri şi ne propunem să colaborăm în continuare şi să extindem 

proiectul nostru de voluntariat implicând şi alte cadre didactice dormice de a juta.  

    Anul acesta dorim să facem cunoscut cazul lor şi la nivelul unităţii şcolare unde funcţionăm,şi sperăm să 

răspundă cu „DA” şi ceilalţi colegi, apelului umanitar pe care noi îl lansăm. Ne bucurăm că astfel, s-a născut o 

strânsă colaborare cu instituţiile implicate în proiectul „ ÎMPARTE- EDUCĂ - DONEAZĂ . 

Prin proiectul ,,Dăruim din suflet’’ activităţile planificate se vor desfăşura în baza unor statistici şi a identificării 

nevoilor viitorilor beneficiari. Abordarea acţiunilor de voluntariat la nivelul instituţiei construieşte în plan social 

o anumită atitudine a oamenilor faţă de oameni, construieşte relaţii, aduce comunitatea laolaltă, îi determină pe 

membrii acesteia să conştientizeze situaţii cu care se confrunta cei de lângă noi, ne determină pe noi toi  să 

construim ceva, să clădim  societatea pe care ne-o dorim, să fie mai multă lumină, mai mult zâmbet în casele 

oamenilor, să aducem un plus de speranţă acolo unde aceasta s-a diminuat, să nu mai asteptăm de fiecare dată ca 

altcineva să facă un anumit lucru în locul nostru, dacă şi nouă ne stă în putere să facem ceva! 

SCOPUL PROIECTULUI   

• Necesitatea continuării procesului de schimbare a atitudinilor individualeşi sociale ale cadrelor 

didactice, copiilor, părinţilor, comunităţii locale şi factorilor decidenţi cu privire la educaţia 

incluzivă prin continuarea acţiunilor care să ducă la schimbarea de mentalitate şi acceptarea 

diversităţii copiilor, adică acceptarea incluziunii celor vulnerabili în grădiniţă,şcoală. 

• Promovarea valorilor morale, a principiilor pe care se bazează viaţa  unei societăţi, şi anume: 

ajutorarea aproapelui, altruismul, eliminarea egoismului,  stimularea implicării în acţiuni de 

voluntariat, depăşirea barierelor legate de cultura, etnie, religie. 

• Sprijinirea familiilor defavorizate din localitatea noastră sau din alte localităţi ; 

• Sprijinirea copiilor care întâmpină dificultăţi de învăţare prin activităţi de recuperare. 

• Atragerea de parteneri dornici să se implice în activităţi de voluntariat. 

• Soluţionarea unor probleme sociale, educaţionale. 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI: 

      • Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor de 

solidaritate,generozitate 

•     Responsabilizarea elevilor şi a cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat. 

 

       •   Cultivarea sentimentului de compasiune şi înţelegere faţă de cei în suferinţă. 

       •    Educarea comportamentului moral civic de întrajutorare, vizând trăsăturile de caracter: bunătate,                   

generozitate. 

        •   Formarea imaginii de sine pozitivă, prin trăirea sentimentului de bucurie şi multumire ca a putut ajuta     

si bucura pe cei cu nevoi. 

 

ETAPELE PROIECTULUI 

• Lansarea proiectului la nivelul unităţii şcolare. 

• Stabilirea clară a direcţiei pe care se va derula acest proiect (sprijin pentru familii defavorizate, 

sprijin pentru copiii cu dificultăţi de învăţare). 

• Stabilirea unui calendar de acţiuni de voluntariat. 

• Identificarea nevoilor (cercetarea la nivelul unităţii şcolare şi la nivelul localităţii pentru a 

identifica nevoile). 

• Derularea acţiunilor de voluntariat propuse. 

• Promovarea proiectului la nivelul unităţii, al comunităţii, pe internet (facebook, pagina institutiei), 

mass- media. 

• Atragerea de parteneri în acţiunile de voluntariat (sponsori, fonduri). 

GRUP ŢINTA: familii defavorizate, colaboratori, cadre didactice, comunitatea. 

 

LOCUL DESFĂŞURĂRII PROIECTULUI :  

-Şcoala Gimnazială Nr. 1 Ţicleni. 

-La  nivelul comunităţii. 

-În alte localităţi . 

-La nivel naţional prin promovarea lui în presă, pe site-uri  . 

DURATA PROIECTULUI: Termen nelimitat începând din acest an şcolar: 2020-2021  

PUNCTE TARI: 

• Implicarea directă a cadrelor didactice.  

• Responsabilizarea copiilor şi a părinţilor în respectarea valorilor creştine de întrajutorare şi sprijin 

reciproc. 

• Rezolvări de cazuri situaţionale concrete din viaţa reală. 

• Promovarea imaginii şcolii la nivelul comunităţii şi pe internet. 

PUNCTE SLABE: 

• Slaba implicare şi lipsa de timp a unor părinti. 

• Lipsa unor sponsori. 

• Insuficiente ajutoare pentru cei aflaţi în nevoi la nivelul localităţii. 

MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

       -  Inventar  de nevoi. 

 -  Procese verbale. 

       -  Diplome pentru voluntari. 
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       -  Rapoarte lunare si finale. 

        - Mese rotunde cu partenerii şi colaboratorii din proiect. 

          MONITORIZARE ŞI EVALUARE: 

- Inventar  de nevoi 

- Procese verbale 

- Diplome pentru voluntari 

- Rapoarte lunare si finale 

- Mese rotunde cu partenerii si colaboratorii din proiect 

 

PROMOVARE/MEDIATIZARE ŞI DISEMINARE: 

 

- postarea proiectului pe didactic.ro si pe conncursuri şcolare; 

- difuzarea unor articole şi imagini în  presa  locală;  

- realizarea unor comunicări în cadrul; 

                   - cercurilor pedagogice. 

 

  Resurse umane:cadre didactice, elevi, părinţi. 

              Resurse materiale: 

  - prezentări ppt; 

 - fişe cu poezii şi cântece de iarnă. 

 

 

GRAFICUL ACTIVITĂŢILOR 

     1 „ MOŞ CRĂCIUN, MOŞ CRĂCIUN TU EŞTI DARNIC ŞI EŞTI BUN!-SURPRIZELE IERNII” 

     2 „ 1 IUNIE… ÎN SUFLET DE COPIL” 
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CREDINŢA ŞI COPIII 
Parteneriat educaţional 

Şcoala - Biserică 

   
                                                                        prof. înv. primar MIHAELA MORARU 

  Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”Roman / Neamț 

 

ARGUMENTAREA PROIECTULUI 

 În anul şcolar 2018-2019 am iniţiat şi desfăşurat acest proiect de parteneriat educaţional în colaborare cu 

Mănăstirea Miclăuşeni din judeţul Iaşi. Am expus în paginile de mai jos desfăşuratorul proiectului şi activităţile 

aşa cum s-au desfăşurat el până la această dată.  

Aşa cum Mântuitorul a fost Modelul desăvârşit de înţelepciune, bunătate, frumos, şi iubire, noi, oamenii 

creştini trebuie să urmăm acest Model atât cât ne este cu putinţă fiecăruia dintre noi. Cu cât această cunoaştere 

este începută la o vârstă mai fragedă, cu atât valoarea sa va fi mai mare. Pentru a-l face pe copil să ajungă la aceste 

valori esenţiale ale umanităţii este necesară educaţia religioasă începută încă din grădiniţă şi continuată la şcoală. 

Copilul, încă de mic, vine în contact cu realităţi, simboluri şi manifestări religioase ale căror semnificaţii, 

în înţelesul lor cel mai simplu, este bine să le cunoască. Mai întâi în familie, apoi în grădiniţă, şcolarii învaţă să-şi 

manifeste într-un anumit fel sentimentele, îşi formează deprinderi de conduită cu ajutorul cărora să devină persoane 

deschise comunicării cu Dumnezeu şi cu semenii. 

Educaţia religioasă a copiilor trebuie şi poate fi începută de la cea mai fragedă vârstă pentru că primii ani 

ai copilăriei sunt hotărâtori pentru evoluţia ulterioară a individului. 

Una dintre sarcinile educaţiei religioase rezidă în formarea bunului creştin capabil de a cunoaşte şi a venera 

valorile sacre. 

Prezentul proiect de parteneriat şi-a  propus să aducă  elevul în faţa unor activităţi cu un conţinut formativ  

ridicat, activităţi în care să realizeze produse finite, să creeze, să comunice, să fie propriul agent al formării sale. 

 

Grup ţintă: 

❖ Beneficiari direcţi 

➢ elevii clasei I  C; 

➢ reprezentanţi ai Mănăstirii “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Bunavestire”, localitatea 

Miclăuşeni, judeţul Iaşi. 

❖ Beneficiari indirecţi 

➢ invitaţi, părinţi; 

➢ cadrele didactice ale şcolii; 
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Scopul: 

• Cunoaşterea Învăţăturilor Bisericii, a tradiţiilor religioase, formarea virtuţilor creştine, 

precum şi realizarea unor produse originale prin intermediul unor activităţi de educaţie 

artistico-plastică şi antreprenorială. 

Obiective: 

• Recunoaşterea aspectului unei Mănăstiri Ortodoxe; 

• Cunoaşterea unor sărbători creştine cu o mare însemnătate pentru ei (Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, 

Sfântul Nicolae, Naşterea Domnului, Buna Vestire, Floriile, Învierea Domnului, etc.); 

• Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să 

faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-l  iubesti pe 

Dumnezeu); 

• Educarea atitutdinilor de toleranţă între copiii care aparţin diferitelor culte; 

• Realizarea unor produse utilizând materiale şi tehnici de lucru diferite (pictarea unor icoane, încondeierea 

ouălelor de Paşte); 

• Stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor; 

• Exprimarea unor opinii personale în legătură cu creaţiile colegilor. 

Activităţi: 

✓ Constituirea echipei locale de implementare a proiectului – E.L.I.;  

✓ Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, ocrotitorii copiilor; 

✓ Naşterea Domnului – activitate de pictat icoane pe sticlă; 

✓ Rugăciunea, calea spre Dumnezeu; 

✓ Icoanele şi Sfânta Cruce – simboluri ale credinţei; 

✓ Cum ne închinăm. Crearea lumii. 

✓ Sărbătoarea Bunei Vestiri – semnificaţie şi tradiţie; 

✓ Învierea Domnului Isus Hristos – activitate de încondeiere a ouălelor de Paşte; 

✓ Să cunoaştem o mănăstire. Costumul de călugăr / călugăriţă; 

✓ Întocmirea unui dosar tematic al proiectului. 

Locul de desfãşurare: 

❖ Şcoala Gimnazială „Alexandru Ioan Cuza”, Roman / Neamț 

❖ Mănăstirea “Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, Bunavestire”, localitatea Miclăuşeni, judeţul Iaşi. 

Resurse materiale: 

• cărţi, carnete, hârtie, stilouri, mape, dosare, foarfece, lipici, plicuri; 

• imagini şi ilustraţii; 

• tempera, pensoane, set instrumente pentru încondeiat ouă, etc.; 

• fotografii, un aparat foto; 
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• calculator, imprimantă, xerox, proiector, CD. 

Durata proiectului: 

✓ Anul şcolar 2018-2019. 

Rezultate aşteptate: 

 Creşterea interesului elevilor pentru realizarea unor produse cu tematică religioasă; 

 Realizarea unei legături strânse între cele două instituţii – şcoală şi biserică. 

 Produse de etapă şi finale: 

➢ compuneri, eseuri, poezii; 

➢ expoziţii de produse cu tematică religioasă; 

➢ portofoliul; 

➢ lecturi cu temă religioasă; 

➢ albumul foto. 

Diseminarea proiectului: 

❖ pliante, afişe; 

❖ panori cu produsele activităţii elevilor; 
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GRAFICUL  PROIECTULUI 

 
Activitatea 

 

 
Oct. 

 
Nov. 

 
Dec. 

 
Ian. 

 
Feb. 

 
Mar. 

 
Apr. 

 
Mai 

 
Iun. 

Constituirea E.L.I.   

 

       

Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril, ocrotitorii 

copiilor 

         

Naşterea Domnului – activitate de pictat icoane pe 

sticlă 

         

Rugăciunea, calea spre Dumnezeu    

 

      

Icoanele şi Sfânta Cruce – simboluri ale 

credinţei 

         

Cum ne închinăm. Crearea lumii. 

 

         

Sărbătoarea Bunei Vestiri – semnificaţie 

şi tradiţie 

         

Învierea Domnului Isus Hristos – 

activitate de încondeiere a ouălelor de 

Paşte 

         

Să cunoaştem o mănăstire. Costumul de 

călugăr / călugăriţă 

         

Întocmirea unui dosar tematic al proiectului          
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IUBEŞTE ŞI DĂRUIEŞTE 

Parteneriat educaţional 

 

                                                                        prof. înv. primar NICOLETA IAMANDEI 

      Școala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”Roman / Neamț 

  

                                                 

                                                                       

ARGUMENTAREA PROIECTULUI 

 Ideea de a dărui, de fi cât mai aproape de cei mai puţin norocoşi, de a împărtăşi din bucuriile şi tristeţile 

ce ne înconjoară ne-au îndemnat să realizăm acest proiect. 

Educaţia religioasă trebuie desfăşurată nu numai în cadrul orelor de religie, ci noi toţi trebuie să contribuim 

la educarea, cultivarea conştiinţei binelui şi răului, să îi ajutăm pe elevii noştri să distingă fapta bună de fapta rea 

şi astfel el, copilul devine conştient că are de respectat nişte norme morale şi îndatoriri faţă de semenii săi. 

Iubirea de aproapele, ajutorul reciproc, milostenia, bunătatea, blândeţea, recunoştinţa, cinstea, dreptatea 

sunt însuşiri pe care elevul le dobândeşte în colectivitate. De aceea noi, cadrele didactice suntem datoare să le 

cultivăm pentru o lume mai bună . 

Prezentul proiect de parteneriat şi-a propus să aducă  elevul în faţa unor activităţi cu un conţinut formativ  

ridicat, activităţi în care să înveţe să dăruiască, să colaboreze, să ajute,  să realizeze produse finite, să creeze, să 

comunice, să fie propriul agent al formării sale. 

Grup ţintă: 

❖ Beneficiari direcţi 

➢ elevii din clasele a III-a A de la Şcoala Gimnazială “Alexandru Ioan Cuza”; 

➢ copiii din cadrul Fundaţiei “Episcop Melchisedec, Roman. 

❖ Beneficiari indirecţi 

➢ invitaţi, părinţi; 

➢ copiii din cadrul centrului, voluntari, reprezentanţi ai Bisericii, etc; 

➢ cadrele didactice ale şcolii; 

Scopul: 

➢ Formarea la elevi a unor trăsături morale precum şi educarea acestora în scopul ajutorării 

şi preţuirii copiilor nevoiaşi şi neajutoraţi din cadrul Fundaţiei “Episcop Melchisedec, 

Roman. 

Obiective: 

• Familiarizarea cu specificul activităţilor din cadrul Fundaţiei “Episcop Melchisedec”, Roman; 

• Realizarea unor vizite tematice la Centrul Social din Roman; 

• Educarea unor virtuţi creştine şi cultivarea comportamentului moral-religios (să-ţi iubeşti aproapele, să 

faci fapte bune, să fii cinstit, modest, generos, să nu urăşti, să-i ajuţi pe sărmani, să-l  iubesti pe 

Dumnezeu); 

• Educarea atitutdinilor de toleranţă, sprijin şi ajutorare faţă de copiii care frecventează Centrul; 

• Realizarea unor produse cu ocazia diferitelor sărbători creştine, utilizând tehnici şi materiale de lucru 

specifice; 

• Stimularea şi dezvoltarea aptitudinilor de creaţie ale elevilor; 

• Exprimarea unor opinii personale în legătură cu produsele obţinute şi realizarea unor expoziţii. 

Activităţi: 

✓ Constituirea echipei locale de implementare a proiectului – E.L.I.;  

✓ Să cunoaştem o Biserică Ortodoxă. Vizită la Biserica Sfântul Gheorghe din Roman; 
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✓ Bucuria Naşterii Mântuitorului Isus Hristos. “Iubiţi, credeţi şi dăruiţi” – acţiune caritabilă; 

✓ “Lăsaţi copiii să vină la Mine!” – vizionarea unor filme cu caracter religios; 

✓ Imaginea credinţei oglindită prin ochii copiilor – activitate de pictură; 

✓ Expoziţie cu lucrările realizate. Concurs de recitare. Activitate de premiere; 

✓ “Hristos a înviat!” – activitate de încondeiere a ouălelor de Paşte. Acţiune caritabilă; 

✓ Să ne cunoaştem mai bine! Vizită tematică; 

✓ Întocmirea unui dosar tematic al proiectului. 

Locul de desfãşurare: 

❖ Şcoala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza, Roman 

❖ Fundaţia “Episcop Melchisedec” Roman 

Resurse materiale: 

• cărţi, carnete, hârtie, stilouri, mape, dosare, foarfece, lipici, plicuri; 

• imagini şi ilustraţii; 

• tempera, pensoane, set instrumente pentru încondeiat ouă, etc.; 

• fotografii, un aparat foto; 

• calculator, imprimantă, xerox, proiector, CD. 

Durata proiectului: 

✓ Anul şcolar 2018-2019. 

Rezultate aşteptate: 

 Creşterea interesului elevilor pentru realizarea unor produse originale; 

 Formarea atitudinii de ajutorare şi preţuire faţă de copiii nevoiaşi; 

 Realizarea unei legături strânse între cele două instituţii – şcoală şi fundaţie. 

 Produse de etapă şi finale: 

➢ poezii; 

➢ expoziţii de produse cu tematică religioasă; 

➢ portofoliul; 

➢ lecturi /filme  cu temă religioasă; 

➢ albumul foto. 

Diseminarea proiectului: 

❖ pliante, afişe; 

❖ panori cu produsele activităţii elevilor; 
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GRAFICUL  PROIECTULUI 

 

Activitatea 

 

 

Oct. 

 

Nov. 

 

Dec. 

 

Ian. 

 

Feb. 

 

Mar. 

 

Apr. 

 

Mai 

 

Iun. 

Constituirea E.L.I.   

 

       

Să cunoaştem o Biserică Ortodoxă. 

Vizită La Biserica Sfântul Gheorghe 

din Roman 

         

Bucuria Naşterii Mântuitorului Isus 

Hristos. “Iubiţi, credeţi şi dăruiţi” – 

acţiune caritabilă 

         

“Lăsaţi copiii să vină la Mine!” – vizionare de 

filme 

   

 

      

Imaginea credinţei oglindită prin ochii copiilor – 

activitate de pictură 

         

Expoziţie cu lucrările realizate. Concurs 

de recitare. Activitae de premiere 

         

“Hristos a înviat!” – activitate de 

încondeiere a ouălelor de Paşte. Acţiune 

caritabilă 

         

Să ne cunoaştem mai bine! Vizită 

tematică la Liceul Tehnologic Nisiporeşti 

         

Întocmirea unui dosar tematic al proiectului          
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O FAPTĂ BUNĂ 

Profesor Înv. Primar: Neicu Georgeta 

Școala Gimnazială “Sfinții Împărați” Nr. 42 Galați 

 

   În cadrul proiectului de voluntariat “O faptă bună”,elevii claselor I-IV ai Școlii Gimnaziale nr,1 Rediu din județul 

Galați,pe parcursul unei săptămâni(09-13 decembrie) au strâns alimente cu scopul de a ajuta pe copii cu dizabilităti 

de la Direcția Generală de Asistență Socială Galați. 

    Pe parcursul acestei săptămâni au fost organizate spații de depozitare și condiții optime pentru păstrarea lor .Elevii 

au fost tot timpul informați,implicați și  coordonați de doamna director și învățătorii de la clase. 

  După achiziționarea acestor alimente,s-a ales câte un elev reprezentant de la fiecare clasă pentru a se deplasa 

împreună cu o doamnă învățătoare la unitatea din Glați. 

  Elevii au ajutat la încărcarea microbuzului școlar cu alimentele selectate ,erau fericiți și bucuroși că pot să-i facă 

fericiți pe acești copii minunați. 

  Elevii i-au colindat pe acești copii minunați ce au fost încântați să-i vadă și să-i asculte. 
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   La final acești copii minunați cu dizabilități au ținut să  le mulțumească cum au știut ei mai bine,prin diverse 

cântece și zâmbete de fericire. 

 

 Fericirea de pe chipul lor,i-au emoționat pe elevii Școlii Gimnaziale nr,1 Rediu și au promis ca împreună să mai 

realizăm astfel de activități,dăruind fericire și zâmbete multor copii. 
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Prof.coordonator:  

Neicu Geoegeta 

Sîrbu Liliana 

Petrea Mihaela 

Dajbog Mihaela 
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INSPECTORATUL  ŞCOLAR   JUDEŢEAN  ARGEȘ 

STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 
 

BIȚAN ANGELA 

ŞCOALA GIMNAZIALA „OPREA IORGULESCU” 

PARTENERIAT 

încheiat între:  

Direcţiunea ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” din Câmpulung 

şi 

Direcţiunea CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”SFANTUL NICOLAE” 

din Câmpulung 

ca suport al Programului Acţiunii Comunitare de la nivelul judeţului Argeș desfăşurate în cadrul STRATEGIEI 

NAŢIONALE DE ACŢIUNE COMUNITARĂ (SNAC). 

 

Denumirea proiectului de parteneriat:  

,,COPII DE LÂNGĂ NOI” 

 

Justificarea proiectului de parteneriat: 

Voluntariatul este o componentă fundamentală a societăţii civile, care se învaţă şi care ne educă cum să 

acceptăm să ne implicăm în viaţa comunităţii. El însufleţeşte cele mai nobile aspiraţii ale omenirii: prietenia, pacea, 

libertatea, oportunitatea, siguranţa şi justiţia pentru toate persoanele indiferent de vârstă, religie, etnie, nivel de 

dezvoltare. Programele de Acţiune Comunitară reprezintă o oportunitate de învăţare valoroasă care vine din 

implicarea activă într-o experienţă de viaţă şi educaţională orice copil şi elev care vrea să-i pese de ceilalţi. 

Voluntariatului este un mod e a învăţa să ne pese de noi, de ceilalţi, de noi ca şi comunitate în care putem fi de folos 

unii pentru ceilalţi. 

 

Scop 

      Prin acest proiect ne-am propus  sa largim sfera de cunoastere umana, copiii sa traiasca in relatie cu cei din jur, 

sa-si dezvolte stari afective pozitive,sa cunoasca aspecte ale vietii unor persoane singure, bolnave sau 

abandonate,stabilirea unei punti de legatura intre cele doua medii diferite si adaptarea comportamentului la cerintele 

grupului cu care vin in contact. 

     Ajutorarea si protejarea copiilor este o problema care trebuie sa intereseze pe toata lumea :adulti si copii. Vrem 

sa aducem un zambet pe fetele acestor copii, sa fim colegii  pe care si i-ar fi dorit, sa le deschidem usa de Craciun, 

de Paste,  sa le aducem un strop de bucurie prin cantecele, poeziile si cadourile noastre. 

 

Obiectivele proiectului de parteneriat:  

Elevii voluntari din cadrul ŞCOLII GIMNAZIALE „OPREA IORGULESCU” 

• să cunoască şi să înţeleagă acceptând copiii cu CES 

• să manifeste iniţiativă în colaborarea cu aceștia 

• să constituie exemple de comportare civică în cadrul acţiunilor comune 

Copiii din CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”SFANTUL NICOLAE” 

să manifeste interes, să aibă voie bună și deschidere spre toate genurile de activităţi  
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• să lege relaţii de prietenie  

 

 

Grup ţintă  

 beneficiari : copiii de la Centrul Şcolar de Educatie Incluziva”Sfantul Nicolae” 

 voluntari: elevii claselor  V a și B, VI A; B; C, din ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Oprea Iorgulescu”” 

 

Locul de desfăşurare a activităţilor:  

• ŞCOALA GIMNAZIALĂ „OPREA IORGULESCU” 

• CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”SFANTUL NICOLAE” 

Echipa de implementare a proiectului 

Din partea instituţiei voluntare 

- Dir. Adj. Prof. Înv. Prim. Voiculescu Simona 

– prof Bițan Angela-consilier ed.– coord. SNAC 

– prof Pavel Simona 

– prof. Lovișteanu Nicolae 

Din partea instituţiei beneficiare 

– prof. Albuleț Claudia – director 

– prof. Florea Roxana- coord. SNAC 

– prof. Bidilică Alina 

Perioada de derulare a proiectului: 

- 1an  şcolar: 2017-2018 

 

Metode şi tehnici de lucru  

• activităţi pe ateliere de creaţie 

• activităţi de promovare a tradiţiilor locale 

• activităţi de ecologizare 

Rezultate aşteptate 

- Album fotografii 

- CD- cu filme despre activitate 

- Expoziţii produse 

- Articole în presa locală 

Resurse  

■ umane 

- Elevii și  cadre didactice voluntare din ŞCOALA GIMNAZIALĂ „Oprea Iorgulescu” 

- Copiii din CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”SFANTUL NICOLAE” 

■ materiale 

- carton colorat, hârtie autocolantă, 

- materiale de protecţie a sănătăţii 

- materiale refolosibile 

- aparat foto, aparat de filmat 
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Calendarul activităţilor: 

Planuri anuale de activităţi: 2017-2018 

 

Tematica  Perioada  
Coordonatori de 

activitate 

Tema generală  DESPRE PRIETENIE ŞI COLABORARE 
2017-

2018 

coord.SNAC 

coord.SNAC 

 

Subiectul activităţii participanţi locaţie luna Profesori voluntari 

”Dăruind poți face pe alții fericiți!” 

Jocuri, socializare și multă voie bună 

99 voluntari 

100 beneficiari 

CSEI ,,Sf. 

Nicolae” 

5 Oct. 

2017 

prof. voluntari din echipa 

de implementare și 

reprezentanții instituției 

Tradiţii de sărbători (decoraţiuni şi colinde 

specifice sărbătorilor de iarnă) 

99 voluntari 

100 beneficiari 

CSEI ,,Sf. 

Nicolae” 
dec 2017 

prof. voluntari din echipa de 

implementare și 

reprezentanții instituției 

Decoraţiuni de primăvară 
99 voluntari 

100 beneficiari 

CSEI ,,Sf. 

Nicolae” 
mart 2018 

prof. voluntari din echipa de 

implementare și 

reprezentanții instituției 

Şcoala este “casa mea” ( vizită la școală) 
99 voluntari 

100 beneficiari 

Şcoala 

Gimnazială 

Oprea Iorg. 

apr 2018 

prof. voluntari din echipa 

de implementare și 

reprezentanții instituției 

Ajutăm pădurea (activitate de ecologizare) 
99 voluntari 

 100beneficiari 

CSEI ,,Sf. 

Nicolae” 
mai 2018 

prof. voluntari din echipa de 

implementare și 

reprezentanții instituției 

Iată ce pot face, două mâini dibace 
99 voluntari 

100 beneficiari 

CSEI ,,Sf. 

Nicolae” 
iun 2017 

prof. voluntari din echipa de 

implementare și 

reprezentanții instituției 

 

Coordonatori SNAC 

prof. Bițan Angela 

 prof. Florea Roxana 

 

 

Directori instituţii partenere 

 

ŞCOALA GIMNAZIALĂ  „Oprea Iorgulescu” 

Dir. prof. Ghinescu Gheorghe 

Dir. Adj. Prof. Înv. Prim. Voiculescu Simona 

 

 

CENTRUL ŞCOLAR DE EDUCATIE INCLUZIVA”SFANTUL NICOLAE” 

CÂMPULUNG 

Dir. prof. Albuleț Claudia        
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PROIECT EDUCAȚIONAL - ,,CLUBUL ISTEȚILOR” 

 

Prof. înv. primar, ȘTIRBĂȚ ADINA 

Școala Gimnazială ,,Nicolae Iorga” Bacău 

 

ARGUMENT - ,,Timpul liber, capital valoros în dezvoltarea copilului”. 

Programul ,,Clubul Isteților” pentru  elevii  mici este un serviciu  adus comunităţii, nesubstituindu-se  

familiei, dar  ajutând  părinţii  care  se  implică  în desfăşurarea  programului. 

        Proiectul  oferă  copiilor  servicii  de  îngrijire  după  terminarea  orelor  de şcoală, programe  educative ,    

asistenţă  sociopedagogică,  program de remediere sau de performanță şi activităţi  recreative . 

 Activitatea va fi un adaos educaţional de tip instituţional,  subsumat educaţiei nonformale, aflată în raport 

de complementaritate cu educaţia formală. De aceste servicii  beneficiază copiii cu vârste cuprinse între 9 şi 11 ani, 

proveniţi din familii ce  nu au  în grija cui să  lase copiii  după  terminarea  programului zilnic şcolar, care vor pentru  

copiii  lor o alternativă  de a fi supravegheaţi de personal cu pregătire  specială, într-un  cadru  de  grup care  poate  

stimula capacitatea lor de relaţionare interpersonală cu cei de aceeaşi vârstă dar şi cu vârste diferite  etc.  

  Elementele de bază ale educaţiei propuse în cadrul programului „Clubul Isteților” vizează îmbunătăţirea 

competenţelor sociale,  nivelul cooperarii, nivelul comunicării verbale şi nonverbale şi nivelul creativităţii prin: 

✓ Procesul de învăţare prin joc; 

✓ Participarea copilului la alegerea activităţilor şi a jocurilor; 

✓ Organizarea adecvată a ambientului educativ; 

✓ Flexibilitatea strategiilor de predare-învăţare. 

Selecţia beneficiarilor: 

• Pe baza cererii directe de a fi inclus în program. 

Principalele activităţi : 

- servicii alternative de educaţie  prin asigurarea continuităţii educaţiei formale; 

- activităţi recreative ; 

Etapele implementării proiectului : 

✓ Stabilirea echipei de lucru şi a atribuţiilor  fiecărui membru al echipei; 

✓ Amenajarea şi dotarea corespunzătoare a clasei ; 

✓ Stabilirea principiilor, metodelor şi tehnicilor de lucru; 

✓ Evaluarea  cererilor şi selectarea beneficiarilor conform criteriilor prevăzute ; 

✓ Desfăşurarea activităţilor zilnice în cadrul ,,Clubului Istetilor’’; 

✓ Monitorizarea evoluţiei fiecărui copil înscris; 

✓ Evaluarea periodică a serviciului înfiinţat prin prisma rezultatelor  obţinute; 

Obiectiv general: 

 Dezvoltarea şi diversificarea serviciilor alternative de educaţie prin oferta Programului  

,, Clubului Isteților’’ ce  va  găzdui  şcolarii  mici  după  orele  de  curs, în vederea petrecerii în siguranţă, util şi 

plăcut, a timpului liber. 

Obiective specifice : 

➢ Furnizarea de servicii educaţionale specializate informale şi nonformale care să amelioreze 

comportamentul de adaptare şcolară. 

➢ Asigurarea unui cadru securizat de petrecere a timpului liber; 

➢ Prevenirea neglijării copilului şi a problemelor de adaptare şcolară ; 

➢ Integrarea mai rapidă în programul şcolar prin creşterea adaptabilităţii la acest tip de mediu. 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2042 
 

➢ Creşterea gradului de accesibilitate al familiilor care doresc alternative mai bune pentru îngrijirea şi 

educarea copiilor; 

➢ Sensibilizarea comunităţii faţă de problematica nevoii copilului de a fi asistat în a-şi forma deprinderi 

dezirabile de petrecerea timpului liber, de a învăţa, de a se comporta, de a socializa, de a accepta 

diversitatea; 

➢ Schimbarea percepţiei comunităţii asupra problemelor elevului  mic din familia prea ocupată; 

➢ Micşorarea factorilor generatori de situaţii de risc; 

➢ Optimizarea psihocomportamentală a şcolarului mic, prin folosirea activităţilor de grup şi a unor metode  

art - terapeutice. 

➢ Stimularea şi  dezvoltarea  stimei de sine, a conştiinţei propriei identităţi, a comunicării interpersonale şi a 

relaţionării. 

 Fundamentare: 

►Asigurarea şi respectarea drepturilor copilului şi plasarea acestora în  zona de interes constituie o 

prioritate. 

 Implementarea proiectului propus contribuie la îmbunătăţirea metodelor şi modelelor de lucru, la ajustatrea 

responsabilităţilor şi abordării muncii de educare a copilului. 

►Relevanţa acţiunilor pentru prioritatea programului . 

Propunerea activităţilor va porni de la ideea că ceea ce vor face aici, chiar şi când este activitate de învăţare  

să se insereze în program pe coordonate ludice , antrenând copii în activităţi plăcute, captivante, care să le câştige 

interesul.  

 Forma predominantă a activităţilor  va fi  jocul, inclusiv  activităţile cu scop educativ. Un accent deosebit 

se va pune şi pe dezvoltarea abilităţilor emoţionale şi a competenţelor sociale sociale, având în vedere că emoţiile 

stau la baza comportamentelor. Realitatea condensată se rezumă la : pierderea timpului în faţa televizorului sau 

utilizarea excesivă a computerului, pericolul de a se lansa, în lipsa unui  adult  eficient  care  să-i  monitorizeze  

activităţile,  în  acţiuni  potenţial periculoase. 

 Factorii care au influenţat alegerea de a înfiinţa centrul de zi pentru şcolarii mici ca ofertă educativă de 

alternativă: 

❖ Crearea unei relaţii privilegiate între copil şi personalul de specialitate care se va ocupa de ei. 

❖ Deschiderea spre lumea exterioară dintr-o perspectivă securizantă (supravegheat, educat, îngrijit, stimulat). 

❖ Evitarea monotoniei cadrului de dezvoltare şi  a  unor relaţii nedorite cu potenţial negativ de influenţare. 

Consecinţele imediate şi tardive ale neglijării, ale abandonului în braţele televizorului ( care pot fi : 

manifestari psihosomatice, întârziere în dezvoltarea afectivă şi socială, tulburări nevrotice sau chiar psihotice ca 

urmare a discontinuităţilor ce apar în experienţa afectivă a copilului, inaptitudinea de a stabili relaţii sociale ca adult 

etc.) 

Nevoi prioritare  

►Acodarea de soluţii alternative de petrecere a timpului liber, evitarea neglijării copilului .  

Rezultă nevoia stringentă de dezvoltare a unor servicii alternative de protecţie şi educaţie (de tipul 

programului after school). 

►Diversificarea modalităţilor de intervenţie pentru evitarea neglijării a problemelor de tipul neadaptării şi eşecului 

şcolar. 

 Activităţile educative realizate sub coordonarea cadrelor specializate constau în : 

o integrarea copilului în programul zilnic, 

o ajutor la lecturarea unor cărți accesibile și interesante, 

o organizarea timpului liber, oferirea de jocuri şi jucării corespunzătoare vârstei, 
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o facilitarea relaţiilor interpersonale dintre copii, 

o dirijarea jocului individual şi colectiv în atmosfera de comunicare stimulativă, 

o supravegherea stării de sănătate, . 

 1. Educaţia motrică, intelectuală şi socioafectivă a copilului se va realiza prin : 

o dezvoltarea motricităţii generale prin mers şi alergare ; 

o dezvoltarea senzorialităţii (văz, auz, tact) şi a capacităţii perceptive ; 

o dezvoltarea inteligenţei senzorio-motrice, a capacităţii de înţelegere, 

o dezvoltarea capacităţii de comunicare prin stimularea limbajului activ, 

o formarea şi lărgirea orizontului cognitiv, dezvoltarea conduitei de explorare a mediului 

înconjurător, 

o formarea conduitei de joc individual şi colectiv, 

o socializarea afectivităţii, 

o formarea deprinderilor igienice şi de autoservire. 

Toate aceste activităţi se vor desfăşura într-o ambianţă plăcută. 

            Activităţile ludice reprezintă un element de sprijin în educaţie, la copilul între 9-11 ani, multe deprinderi şi 

cunoştinţe fiind dobândite prin joc, iar valorificarea acestui instrument informativ-formativ presupune atribuirea 

unui conţinut cu finalităţi de dezvoltare a potenţialului de cunoaştere afectiv şi volitiv al personalităţii, având astfel 

un incontestabil rol terapeutic. 

Activităţile de terapie ocupaţională se vor desfăşura individual sau în grup sub îndrumarea personalului 

specializat utilizând dotările din sala de clasă (jucării, jocuri), obiectivul terapiei ocupaţionale fiind pregătirea 

progresivă şi raţională a copilului pentru activităţile cotidiene cu grad cât mai mare de independenţă. 

2.Activităţile de formare şi dezvoltare a autonomiei personale au caracter permanent şi sunt desfăşurate 

de personal, pe cat posibil, cu implicarea activă a copiilor în funcţie de vârstă. 

3.Menţinerea legăturilor dintre beneficiari se realizează prin desfăşurarea proiectului de parteneriat între 

părinţi şi şcoală. 

  4.Evaluarea periodică a copiilor  se va realiza în echipa pluridisciplinară şi îndeplineşte următoarele 

funcţii : 

►De constatare şi apreciere a evoluţiei copiilor în raport cu serviciul, cu faza iniţială; 

►De informare asupra modului de realizare a deciziilor adoptate în legătura cu toate aspectele activităţilor 

desfăşurate ; 

►De prevenire (înaintea instalării comportamentelor indezirabile),  prin stabilirea şi activarea de alternative în 

rezolvarea unor probleme ; 

►De stimulare – formare a copiilor prin sprijinirea eforturilor lor, acordarea încrederii, corectarea 

comportamentului ; 

►De reglare prin utilizarea feed-back-ului; 

     Programul doreşte să creeze activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în 

forma de învăţământ a şcolii aflate în parteneriat, stabilind  un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la 

activităţile şcolare; 

►Stimularea curiozitatii, imaginatiei si spontaneitatii. 

►Consilierea părinţilor cu scopul de a-i învăţa să-şi înţeleagă copiii, nevoile lor, petrecându-şi în mod constructiv 

timpul împreună ; 

          În paralel există posibilitatea desfăşurării unor cursuri de dans de societate, calculator, pictură (în funcţie de 

cerere şi posibilităţi). 

Exerciţiile suport de desfăşurare a activităţilor vor urmări: 
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• Limbajul, vorbirea (pronunţia şi  tipul de comportament verbal); 

►Atitudinile copilului, spontaneitatea şi iniţiativa (opoziţie, pasivitate, cooperare, entuziasm); 

►Maniera de relaţionare (opoziţie, spontaneitate, formulare de întrebări, plictiseală, necooperare, detaşare, iritare, 

tensionare, încordare, plăcere, participare totală etc.); 

►Adaptarea la situaţiile  propuse, gradul de cooperare şi de atenţie; 

►Acţiuni şi mişcări necontrolate ( agitaţie, ticuri, mişcări ale ochilor, gurii, mâinilor, picioarelor, corpului); 

►Nivelul de anxietate, reacţia în faţa dificultăţilor sau eşecului; 

►Comentarii şi răspunsuri la întrebările dirijate; 

►Metode spontane de lucru (cum procedează în manipularea obiectelor sau în găsirea de soluţii); 

 Valoarea adaugată obţinută de pe urma implementării acestui proiect. 

Proiectul nostru îşi propune : 

• Activităţi de educaţie informală şi nonformală care să amelioreze comportamentul de adaptare şcolară. 

• Crearea unei motivaţii optime pentru activitatea (participarea) şcolară. 

• Prevenirea comportamentului de eşec şi abandon şcolar. 

• Cointeresarea familiei în activităţile de timp liber şi educaţie în scopul ameliorării relaţiei intrafamiliale 

(copii-adulţi). 

• Activităţi recreative de socializare, de petrecere a timpului  în colaborare cu şcoala (excursii, drumeţii, 

vizite, la obiective turistice). 

• Facilitarea integrării şcolii în comunitate  şi medierea  relaţiei părinţi-şcoală în cazul familiilor prea ocupate 

sau dezinteresate pentru educarea copiilor lor. 

• Acest serviciu va fi unul integrat modern şi competitiv crescând astfel valoarea actului educaţional. 

• Crează activităţi compensatorii şi recompensatorii pentru copiii cuprinşi în forma de învăţământ primar, 

stabilind astfel un nivel motivaţional ridicat pentru participarea la activităţile şcolare. 

• Activităţi de dobândire a deprinderilor de viaţă independentă şi autonomie personală. 

• Vom învăţa copiii să-şi gestioneze singuri un mic buget propriu precum şi gestionarea timpului liber. 
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STRATEGIA NAŢIONALĂ DE ACŢIUNE COMUNITARĂ 

„Prietenia, un dar pentru tine!” 

Prof. Căpriță Paraschiva 

Colegiul Economic Buzău 

 

„Prietenia, un dar pentru tine!”este un proiect educațional care se derulează de 11 ani în cadrul 

programului Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară între voluntarii Colegiului Economic Buzău de la clasele 

IX-XII coordonaţi de prof. Căpriţă Paraschiva  şi elevii de la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive Buzău coordonaţi de prof. Andrei Doina, cu scopul integrării copiilor cu nevoi speciale în comunitatea 

locală şi dezvoltării educative a acestor copii. 

În anul şcolar 2019-2020 la aceste activităţi au participat 133 de elevi voluntari din Colegiul Economic, 

coordonaţi de prof. Căpriţă Paraschiva  împreună cu 29 profesori colaboratori şi 105 de elevi beneficiari din Liceul 

Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe Auditive, coordonaţi de prof. Andrei Doina împreună cu 30 profesori 

colaboratori.  

Printre activităţile desfăşurate amintim: 

1) Campania „Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”(25.11.-29.11.2019). S-au colectat bani din 

care s-au achiziţionat legume şi fructe care au fost distribuite la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău. .Acţiunea s-a bucurat de succes, elevii cu deficienţe de auz au fost impresionaţi şi 

mulţumiţi, iar elevii voluntari au învăţat să se implice în viaţa comunităţii sociale.  

                                          
2) Activitatea „Miracolul Crăciunului”a avut loc la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu Deficienţe 

Auditive Buzău în data de 17.12.2019. Profesorii coordonatori au prezentat semnificaţia naşterii Domnului Iisus 

Hristos Elevii voluntari au împărțit cadouri elevilor beneficiari,  au împodobit bradul cu ornamente confecţionate 

de ei, au dansat în jurul lui şi au cântat colinde. 

                                              
3) Activitatea „Surprize de Mărţişor” s-a desfăşurat la Liceul Tehnologic Special pentru Copii cu 

Deficienţe Auditive Buzău în data de 03.03.2020. S-au confecţionat felicitări şi mărţişoare, care au fost expuse în 

incinta şcolii speciale.   
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Prin desfăşurarea activităţilor din cadrul SNAC, s-au înregistrat progrese în planul formării personalităţii 

elevilor din ambele şcoli, s-au consolidat relaţiile de prietenie şi ajutor reciproc. 
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PROIECT ÎN PARTENERIAT PENTRU EDUCAŢIE SANITARĂ 

,,ÎMPREUNĂ PENTRU VIAŢĂ ŞI SĂNĂTATE’’ 

  

   LODROMAN CODRUȚA IOANA 

                                   GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT LUMEA COPIILOR BLAJ 

 

 

            Motto: „E bine sa te induiosezi de nenorocirea prietenilor, dar e mai bine sa le vii in ajutor.” 

                                                                              Voltaire 

                                               

  

 

 

 

 ARGUMENT : 

        Născută din grija de a ajuta fără nici o discriminare răniţii de pe toate câmpurile de luptă, Crucea 

Roşie se angajează să   prevină şi să aline suferinţele oamenilor, să protejeze viaţa şi să respecte persoana umană.  

În lumea modernă este important să se perpetueze principiile fundamentale ale Crucii Roşii, iar oamenii să dea 

dovadă de curaj, umanitate şi spirit de întrajutorare.  

SCOPUL PROIECTULUI:  

       Formarea iniţiativei şi a unei atitudini conştiente faţă de problemele sănătăţii, ajutând la formarea unei 

generaţii de tineri sănătoşi. 

 

OBIECTIVE: 

1. Cunoaşterea de către elevi a regulilor de acordare a primului ajutor în cazul   unor accidente; 

2. Respectarea măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor şi a normelor de igienă în şcoală şi societate; 

3. Cunoaşterea de către elevi a activităţii şi importanţei Crucii Roşii  Române;     

4. Conştientizarea comportamentul igienic prin: 

igiena corporală, a hainelor, a încălţămintei, formarea deprinderilor corespunzătoare vârstei şi sarcinilor 

şcolare, individuale şi colective;  

5.Organizarea unor acţiuni pentru ajutorarea persoanelor cu nevoi speciale; 

6. Păstrarea curăţeniei în şcoală. 

 

RESURSE IMPLICATE 

 

1. RESURSE UMANE:  

❖ Formatori ai Crucii Roşii 

❖ Educatoare 

 

2. RESURSE MATERIALE: 

❖ logistica necesară desfăşurării activităţilor comune este asigurată de cele două părţi. De asemenea se 

pot atrage resurse materiale externe în condiţii legale. 
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ACTIVITĂŢI: 

           - Desfăşurarea unor întâlniri cu reprezentanţi Crucii Roşii în şcoală, în cadrul cărora să se desfăşoare discuţii 

despre importanţa respectării măsurilor de igienă personală şi individuală; 

           - Realizarea, în cursul orelor de biologie, a educaţiei sanitare, prin prezentare regulilor de igienă, cunoaşterea 

factorilor de risc şi prevenirea bolilor; 

           - Acţiuni de educaţie sanitară prin răspândirea de broşuri, pliante, afişe în scopul cunoaşterii şi respectării 

normelor de igienă şi prevenirea unor boli; 

     - Discuţii cu medicul şcolii despre probleme de igienă, prevenirea şi tratarea unor afecţiuni, prevenirea 

consumului de droguri. 
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*PROIECT  DE VOLUNTARIAT* 

NOUĂ NE PASĂ! 

„FACEM LUCRURI CARE CONTEAZA!” 
 

PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR,BANU EMILIA CRISTINA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ GEORGE EMIL PALADE , JUDEȚUL BUZĂU 

 

Motto: “ NOUĂ NE PASĂ!” 

 

„Avem prin urmare în primul rând dreptul incontestabil şi legitim la: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

         Libertatea alegerii între bine şi rău, dreptul de a cere şi a ne aştepta să fim trataţi cu dreptate, dreptul de a 

cunoaşte, libertatea de a fi deplin răspunzători de cele ce am făcut ori n-am făcut, dreptul de a nădăjdui că vom fi 

mântuiţi, că această nădejde, oricât de îndrăzneaţă, nu ne este tăgăduită ori limitată de o prealabilă hotărâre ursitoare. 

La toate acestea – în principal – avem dreptul, şi-l avem întreg, eminent.”                                                        

                                                                                               N. Steinhardt 

    “Voluntariatul apropie oameni si rupe frontierele. De asemenea ne face sa redescoperim latura umana 

din interiorul fiecaruia.” 

Argument 

 În această perioadă a globalizării şi a schimbărilor continue, lumea devine din ce în ce mai mică, 

mai interdependentă şi mai egoistă. Voluntariatul reprezintă însă o modalitate prin care pot fi întărite şi 

susţinute valorile legate de comunitate, de binele făcut aproapelui; persoanele pot să îşi exercite drepturile 

şi responsabilităţile de membri ai comunităţilor şi se pot stabili puncte de legatură între diferite culturi. 

         Voluntariatul transformă în acţiune declaraţia Naţiunilor Unite potrivit căreia „NOI, OAMENII, 

AVEM PUTEREA DE A SCHIMBA LUMEA”. 

         Drepturile voluntarilor sunt stipulate în Carta drepturilor şi obligaţiilor, elaborată de Centrul 

Naţional de Voluntariat din Paris, Franţa. 

         Printre acestea se numară:  

 dreptul de a fi tratat ca fiind un coleg cu drepturi egale şi nu ca mână de lucru ieftină, 

  dreptul de a-ţi fi luate în calcul preferinţele personale, temperamentul, experienţa de viaţă, 

studiile şi experienţa profesională în acordarea de sarcini,  

 dreptul de a participa la sesiuni de formare în domeniul în care prestează activitate, atât la 

începutul activităţii, cât şi pe parcurs,  
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 dreptul la un loc unde să îţi desfăşori activitatea,  

 dreptul de a fi ascultat şi de a juca un rol în planificarea activităţilor, de a te simţi liber să faci 

sugestii şi de a-ţi fi respectate opiniile.  

         Voluntariatul este esenţial în viaţa oricui  „pentru că, dacă vrem să trăim într-o lume mai 

bună, trebuie să contribuim la crearea ei”.    

         Avantajele celor care desfăşoară activităţi de voluntariat variază de la satisfacţia personală, 

la dobândirea de experienţă în viitorul domeniu de activitate, la familiarizarea cu diferite sisteme 

operaţionale şi cu instituţii şi/sau structuri organizaţionale, la crearea de prietenii si contacte 

profesionale utile, până la găsirea unui loc de muncă pe baza experienţei dobândite ca voluntar. 

Avantajele sunt variabile, în funcţie de categoria de voluntari despre care vorbim. Cele de mai sus 

se referă în general la tineri, care sunt cea mai largă categorie de voluntari din România. Dar şi 

angajaţii care se implică în activităţi de voluntariat (individual sau cu sprijinul angajatorului) au 

avantaje: de la abilităţi pe care nu le dobândesc în cadrul locului de muncă, dar care le sunt de 

folos aici (comunicare, leadership, spirit de echipă), până la satisfacţia ieşirii din rutina zilnică, 

prin desfăşurarea de activităţi de voluntariat care nu au legătură cu locul de muncă obişnuit. Şi 

într-un caz şi în altul, avantajele voluntarilor au, în general, efect pe termen lung şi, în mod cert 

nu sunt de natură materială. 

 

 Scopul proiectului este de a forma elevii în spiritul implicării voluntare şi soluţionării unor 

probleme sociale, culturale şi educaţionale identificate în comunitatea în care trăiesc.  

Abordarea nouă, bazată pe drepturile copiilor, şi în care copiii cu sprijinul educatorilor joacă rolul 

principal, pune bazele unor activităţi de continuitate în plan local şi a unor proiecte de lungă durată, care se 

adresează cauzelor unor probleme sociale sau ale unor riscuri, nu doar simptomelor; îşi propune să crească 

impactul şi să întărească pe cât posibil comunitatea şi chiar să influenţeze politicile şi practicile sociale în 

plan local. Considerãm cã este un pas considerabil în cunoaşterea eficientă de către elevi a drepturilor de 

care beneficiază şi punerea lor în aplicare; vorbim în primul rând de dreptul la informare şi la participare 

activă în viaţa comunităţii locale. Această abordare care se centrează pregnant pe rolul jucat de copii în 

propria viaţă se înscrie în principiile noii sociologii, copiii şi tinerii deţinând valoare ca şi categorie socială, 

fiind capabili să emită idei, păreri, strategii construite de ei în propria lor manieră, o dată ce au procesat 

informaţiile necesare din lumea înconjurătoare.  

Obiectivele strategice ale proiectului sunt:  

O1) Responsabilizarea şi implicarea activă a elevilor în identificarea unor nevoi sociale, culturale sau 

educaţionale din comunitate, în găsirea de modalităţi de intervenţie. 

O2) Formarea unor deprinderi şi abilităţi de proiectare a activităţilor de voluntariat. 

O3) Dezvoltarea unor competenţe antreprenoriale prin derularea de activităţi aducătoare de venit, prin 

care se acumulează resursele materiale necesare derulării proiectelor. 

O4) Cultivarea spiritului de echipă, a abilităţilor de comunicare interpersonală. 

 

  ***Revigorarea spiritului civic şi a mentalităţilor comunitare prin promovarea valorilor \de solidaritate si 

generozitate;                                                                                       ***Responsabilizarea elevilor şi a 

cadrelor didactice prin implicarea în acţiuni de voluntariat 

Grupul ţintă este format din: 

• 14  elevi din clasa a III-a ai Scolii Gimnaziale Movila Banului , Buzau; 

• Parintii elevilor; 
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Coordonator  proiect:  

 Prof. inv. primar, BANU EMILIA CRISTINA 

Scoala Gimnaziala  

George Emil Palade 

Judetul Buzau 

 

Etapele proiectului: 

*** Identificarea unor probleme ale comunităţii / şcolii şi a strategiilor de rezolvare a acestora ( 

întocmirea de proiecte, atragerea de parteneri, identificarea tipurilor de activităţi aducătoare de venit, 

strangerea de fonduri). 

*** Derularea de activităţi de voluntariat în şcoală şi comunitatea locală. 

*** Promovarea activităţilor la nivel intern (scoala) şi extern (comunitate) şi realizarea de  

feed-back. 

 

Beneficiari finali: 

a) beneficiari direcţi:  

- 25  elevi formaţi în spiritul cultivării competenţelor de leadership;  

- elevi, copii aflaţi în situaţii de risc şi care vor fi ajutaţi prin activităţile de voluntariat desfăşurate; 

b) beneficiari indirecţi: 

- persoanele identificate în urma unor analize de nevoi şi care se vor bucura de posibilitatea de a-şi 

rezolva / ameliora problemele; 

- comunitatea locală, prin activităţile desfăşurate în cadrul ei; 

 

    Oportunităţi: 

 - cultivarea şi exersarea competenţelor de leadership; 

 - înţelegerea problemelor sociale, culturale, educaţionale, din societatea în care trăiesc; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util; 

 - gestionarea de calitate a timpului liber. 

 

Pentru elevii participanţi la activităţi de tip voluntariat: 

 - formarea unor deprinderi utile; 

 - ameliorarea unor probleme ale comunităţii; 

 - cultivarea sentimentului de a fi util şi a deprinderii de a da ceva din ceea ce ai primit; 

 

Pentru profesorii implicaţi: 

  - conştientizarea şi valorificarea unor noi dimensiuni educaţionale; 

- implicarea în organizarea şi derularea unor activităţi cu caracter non-formal; 

  - posibilitatea dezvoltării personale în spiritul valorilor europene ale educaţiei. 

 

Pentru partenerii implicaţi: 

- posibilitatea de a se implica activ în crearea unui cadru moral şi educaţional necesar dezvoltării 

şi formării elevilor.  

-conştientizarea rolului lor ca factori activi, ca formatori de opinie de calitate. 
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Modalităţi de monitorizare şi evaluare  

 

• Chestionare aplicate elevilor,cadrelor didactice şi voluntarilor 

• Raport final 

 

Impactul proiectului 

• îmbunătăţirea imaginii  şcolii  în spaţiul comunităţii locale; 
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PROIECT EDUCATIONAL „EDUCATIA ESTE SANSA TA“ 

 

ISTRATE ELENA-CORINA 

LIC. TEHN. „aL. I. CUZA“-GRĂDINIȚA NR.1 PANCIU, JUD. VRANCEA 

 

PLANUL ACTIVITĂȚII 

Rezumatul Proiectului Abandonul şcolar este o realitate socială complexă având o multitudine de cauze şi 

având nevoie, în consecinţă de răspunsuri diversificate. Din acest motiv, şcolile partenere din proiect au 

ales să abordeze această problemă prin intermediul activităţilor interdisciplinare şi transversale integrate în 

programa şcolară, prin activităţi extraşcolare având ca temă reprezentările scenice, muzică şi teatru. 

Convingerea că trebuie promovate şi aplicate, în cel mai scurt timp posibil, acţiuni de prevenire a 

abandonului şcolar, voinţa de a susţine eforturile de diversificare ale metodelor de predare-învăţare, 

preocuparea pentru orientarea şcolară şi profesională a elevilor, toate acestea reprezintă principalele 

motivaţii pentru elevi de a evita abandonul şcolar, dându-le în acelaşi timp posibilitatea de a se implica într-

un proiect artistic şi de a lucra în echipă. 

 Activităţile din proiect le permit elevilor să-şi întărească încrederea în ei înşişi dându-le oportunitatea de a 

se exprima în altă manieră, de a-şi depăşi limitele, de a găsi motivaţia pentru studiu şi au ca scop diminuarea 

ratei absenteismului şi abandonului şcolar 

SCOPUL/MOTIVELE PROIECTULUI  

Şcoala are un rol important pentru viitorul tinerilor şi implicit pentru viitorul societăţii. Ea are în acelaşi 

timp un rol formator, de educare, un rol integrator şi de socializare. Ca orice instituţie şi şcoala prezintă o 

serie de dificultăţi, abandonul şcolar fiind una dintre acestea. Abandonul şcolar are consecinţe negative atât 

asupra tânărului care abandonează instituția de învățământ cât şi asupra societăţii. 

 Activităţile din proiect îşi propun să crească motivaţia elevilor pentru studiu şi să scadă rata absenteismului 

şi abandonului şcolar. Partenerii din proiect îşi propun să dezvolte la elevi sentimentul apartenenţei la un 

grup, să creeze un spaţiu în care se stimulează creativitatea şi iniţiativa elevilor. Prin activităţile de 

reprezentări teatrale se urmăreşte de asemenea creşterea stimei de sine, a încrederii în forţele proprii, 

dezvoltarea cetăţeniei active şi a dezvoltării personale. Elevii prezintă predispoziţii personale în funcţie de 

mediul social. Experienţele de viaţă şcolară şi extraşcolară diferă de la o persoană la alta. Prin participarea 

la acest proiect se promovează egalitatea de şanse, dezvoltarea procesului didactic într-un cadru 

multicultural, susţinerea categoriilor dezavantajate, lupta împotriva abandonului şi eşecului şcolar. 

 OBIECTIVELE PROIECTULUI 

 Proiectul îşi propune dezvoltarea şi diversificarea strategiilor didactice care să ducă la diminuarea 

abandonului şcolar, să promoveze metode în predare-învăţare incluzive care să răspundă nevoilor elevilor, 

să crească motivaţia elevilor de a-şi continua studiile.  

GRUPUL ŢINTĂ: 

 • Copii a căror părinţi au o situaţie financiară precară; 
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• Copii care provin din familii dezorganizate;  

• Copii care provin din familii cu mai mulţi membri; 

• Copii care au părinţii plecaţi în străinătate la muncă.  

ACTIVITĂȚI: 

 • Jocuri teatrale – scenete realizate de elevii din şcolile partenere; 

 • Fise –meserii din domeniul artistic; 

 • Realizare de produse de promovare ale unei reprezentaţii teatrale; 

 • Realizarea şi punerea în scenă a unei piese de teatru. 

REZULTATE  AȘTEPTATE: 

 • Reducerea numărului de elevi care abandonează şcoala;  

• Scădea sentimentul marginalizării şi excluderii copiilor care provin din familii defavorizate ;  

• Creşterea capacităţii de adaptare şi integrare socio-şcolară;  

• Explorarea relaţiei dintre nivelul de educaţie şi şansele de realizare a obiectivelor personale;  

• Sporirea capacităţii de relaţionare unii cu alţii;  

• Reducerea comportamentelor şi atitudinilor negative şi formarea unor comportamente apropiate de cele 

obişnuite, normale.  

EVALUAREA: 

 Pentru evaluarea proiectului, se va verifica modul de realizare a activităţilor din proiect, eficacitatea 

colaborării între parteneri, impactul în comunitate, nivelul de implicare a partenerilor şcolari. 

• Realizarea unui program de consultanţă cu elevii ce dovedesc lacune în cunoaştere (săptămânal)  

• Dezbateri pe tema „Succesul şcolar asigură reuşita în viaţă?” (semestrial) 

 SCOPUL PROIECTULUI: 

Reducerea fenomenului absenteismului prin dezvoltarea atitudinilor şi comportamentelor adecvate ale 

elevilor la cerinţele şcolii;  

OBIECTIVE SPECIFICE PROIECTULUI:  

• identificarea elevilor cu risc de abandon şcolar; 

 • reducerea sau anularea cazurilor de părăsire timpurie a sistemului educaţional;  

• evitarea comportamentelor evazioniste;  
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• creşterea motivaţiei şi a performanţei şcolare;  

• îmbunătăţirea comunicării dintre şcoală şi familie, profesori şi elevi. 

 DESCRIEREA GRUPULUI ȚINTĂ CĂRUIA I SE ADRESEAZĂ PROIECTUL:  

• Elevii din clasele V –VIII;  

• Beneficiarii direcți și indirecți: Elevi, părinți, cadre didactice, consilierul școlar; 

 DURATA PROIECTULUI: ianuarie-iunie .  
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PROIECT EDUCATIONAL 

„INVATAM SA DARUIM” 

Campania ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” 

 
                                                      PROFESOR ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR, LAMBRU VIORICA 

ȘCOALA GIMNAZIALĂ MOVILA BANULUI, JUDEȚUL BUZĂU 

MOTTO 

 

    “Educaţia e ca un pom fructifer: dacă nu e de soi face fructe mici şi acre”. 

(Robert Frost) 

 "Atâta timp cât nu încetezi să urci, treptele nu se vor termina sub paşii tăi care urcă,  

ele se vor înmulţi la nesfârşit."                                                                                                                                                                                              

(Franz Kafka) 

 Tipul de educaţie în care se încadrează: 

• Educaţie pentru societate  – acțiuni de voluntariat și filantropie 

 Tipul de proiect:  

• Intercomunitar 

        În perioada  20 noiembrie – 24 noiembrie , se organizează campania socială de sprijinire a copiilor şi 

familiilor aflate în dificultate ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate”. Această campanie se desfăşoară 

în cadrul Strategiei Naţionale de Acţiune Comunitară (SNAC) şi implică voluntarii şi coordonatorii din 

judeţ. 

  Scopul acestei campanii este acela de a sensibiliza elevii şi profesorii din unităţile de învăţământ cu privire 

la situaţia dificilă în care se află familiile, implicit copiii, afectaţi de lipsa de alimente. Prin acest demers se 

intenţionează consolidarea abilităţilor copiilor de a trăi împreună cu ceilalţi, într-o societate unică şi 

solidară, în care contează valenţele umanitare, implicarea, angajamentul, responsabilitatea. 

           Campania ”Săptămâna legumelor şi a fructelor donate” implică strângerea de legume şi fructe de 

către elevii voluntari implicaţi în programul Strategia Naţională de Acţiune Comunitară (SNAC) şi donarea 

lor familiilor aflate în dificultate sau unor instituţii sociale. Demersul face parte din calendarul activităţilor 

educative naţionale, organizate de Ministerul Educaţiei Nationale. 

                  Prin această activitate extracurriculară elevii din şcoala noastră au  prilejul de a dărui cu mult 

drag şi bucurie din roadele toamnei unei doamne in varsta , ce are nevoie de mai mult ajutor din partea 

comunităţii. Bunătatea, generozitatea şi solidaritatea ne-a unit pe toţi în jurul legumelor şi fructelor donate 

– bucurii ale mamei – toamnă, care nu pot fi simţite decât dăruindu-le. 

I. Argument 

             În cadrul multor activităţi şcolare, cadrul didactic, transmite o vastă gamă de informaţii / noţiuni 

care au un caracter moral şi care vizează formarea unor conduite morale, a unor comportamente care să 

fie în conformitate cu cerinţele societăţii aparţinătoare. 

              Formarea unor reprezentări morale, însuşirea unor noţiuni şi norme morale, nu sunt suficiente 

pentru a forma la copii un comportament moral, acestea trebuie să fie interiorizate, să devină motive 

interioare ale conduitei lor. Noţiunile morale cum ar fi: empatia, generozitatea, respectul, 

responsabilitatea ş.a, nu pot fi înţelese de copii decât treptat, concomitent cu creşterea experienţei lor 

sociale si a dezvoltării lor intelectuale. 

              Astfel, a apărut dorinţa noastră, a cadrelor didactice, de a pune scolarul într-o situaţie de a face 

un gest nobil, o faptă morală şi de a le îmbogăţii experienţa socială. 
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               Am urmărit pe perioada desfăşurării proiectului, formarea de deprinderi morale, care să fie în 

acord cu noţiunile şi normele morale transmise în timpul activităţilor educative. 

                Este bine stiut că primele deprinderi morale  însuşite de copii, se datoreaza imitărilor 

persoanelor din jur, de aceea ne-am dorit, ca noi cadrele didactice şi cu sprijinul părinţilor precum şi al 

altor cetăţeni din comunitatea locală, să oferim un bun exemplu copiilor. 

                Controlul permanent oferit copiilor, cu privire la  modul în care ei îşi îndeplinesc obligaţiile, 

sarcinile, datoriile, contribuie de asemenea la consolidarea deprinderilor morale. 

                 De altfel şi prin aprecierile cu privire la modul lor de comportare şi la cum îşi îndeplinesc 

sarcinile, au stimulat copiii şi i-au pus în situaţia de-a fi mândrii de fapta lor nobilă şi de-a mai dori să 

participe şi în viitor la astfel de acţiuni. 

II. Descrierea proiectului 

 Scopul proiectului -  Formarea şi dezvoltarea la copii, a unor deprinderi şi comportamente morale ( 

empatia, altruismul, responsabilitatea ) 

      Obiectivele proiectului 

❖ Sensibilizarea  copiilor cu privire la problemele semenilor lor  - empatia ; 

❖ Dezvoltarea  simţul responsabilităţii la scolari ; 

❖ Formarea  şi dezvoltarea la  copii, a capacităţii de a munci  în grup, de a colabora şi de a 

accepta ideile altora; 

❖ Educarea spiritului de colaborare, prietenie, întrajutorare  - altruismul; 

❖ Dezvoltarea creativitaţii şi imaginaţiei copiilor prin solicitarea acestora de a participa la 

acţiune cu idei  şi propuneri noi; 

❖ Formarea şi dezvoltarea deprinderii de un bun organizator şi coordonator de acţiuni; 

❖ Participarea activă şi conştientă a copiilor la acţiune; 

❖ Cultivarea la copii a dorinţei de a colabora şi ajuta copii aflati in dificultate, din orasul nostru; 

❖ Implicarea  în mod direct a comunităţii locale în acţiunile educative întreprinse de copii. 

 Grup ţintă: 

• Elevii clasei  a II- a ai Scolii Gimnaziale....................... 

• părinţii copiilor 

 Durata: 

• Din 22 .11. - 24.11. 

Continutul proiectului: 

❖ Colectarea de legume și fructe. 

❖ Perioada 22 noiembrie : 

- stabilirea participanţilor, a scopului, a obiectivelor şi a locului de desfăşurare; 

❖  Perioada 23 noiembrie : 

- discuţii cu parinţii ; 

- pregătirea psihologică a copiilor – discuţii, prelegeri pe teme de educaţie morală ; 

❖  Perioada 24.11 

- pregătirea si distribuirea cutiilor de colectare a legumelor si fructelor; 

❖ Perioada 24.11. 

- impresii după activitate: discutii, desene; 

- evaluarea activităţii – aplicarea de chestionare la copii, părinţi; 

- oferirea de diplome copiilor participanţi; 
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 Metode şi tehnici de lucru: 

• Explicaţia; 

• Demonstraţia; 

• Prelegerea; 

• Munca în grup; 

• Activitatea individuală; 

• Activitatea frontală; 

• Problematizarea; 

• Comunicarea; 

Forme de organizare: 

• Individuală; 

• Frontală; 

• Pe grupe; 

Rezultate: 

• Poze – album; 

• CD; 

• Portofoliu; 

 Resurse: 

• Umane: cadre didactice, copii, părinti; 

• Materiale: surse din finanţare proprii, donaţii de la părinţi , cadre didactice, susţinerea şcolii.  

      Parteneri:  

- Directorul scolii 

• Părinţii copiilor 

III. Evaluare 

Evaluare internă: 

o Dezbateri; 

o Predarea donatiilor  doamnei ...........- vaduva- 80 de ani 

o Fotografii; 

Evaluare externă:  

IV. inspectorii şcolari pentru educaţie formală şi nonformală, 

V. Bugetul 

VI. surse de finanţare proprii; 

VII. activitatea se desfăşoară în regim de voluntariat; 
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PROIECT EDUCAȚIONAL DE VOLUNTARIAT 

DIN DRAGOSTE PENTRU COPIII NOSTRI 

 

Prof. inv. pres. Cioineag Marinela- Adriana 

Scoala Gimnaziala Frumoasa, Balcani, Bacau 

 
Motto: 

             MOTTO   

,,Numai iubirea pentru alţii ne poate învaţa cum să ne iubim pe noi înşine. 

                                                                                            (Simion Mehedinţi)  

 

ARGUMENT: 

Înţelegând că viaţa socială impune astăzi cerinţe diferite de cele cărora până nu demult trebuia să 

le răspundem , ne-am propus să organizăm activităţi prin care să formăm copiilor, încă de la cea mai fragedă 

vârstă, deprinderi şi capacităţi în acord cu solicitările specifice noilor realităţi sociale : spirit democratic, 

spirit de iniţiativă, încredere în forţele proprii, toleranţă şi respect pentru ceilalţi, perseverenţă, spirit de 

răspundere, respect pentru normele sociale.  

Orice activitate desfăşurată în grădiniţă constituie o lecţie de viaţă.Cu cât copilul cunoaşte mai 

multe, cu atât devine mai receptiv, mai curios, mai interesat de ceea ce se întâmplă în jurul său.  

Acţiunile umanitare desfăşurate cu copiii din grădiniţă au o valoare formativă deosebită. Astfel ei 

explorează medii mai puţin cunoscute lor, îşi îmbunătăţesc experienţa de viaţă, învaţă să respecte şi să 

preţuiască pe cei din jurul lor, devin generoşi şi sociabili.  

Nu este suficient doar să sprijinim copiii defavorizați , ci să socializăm cu ei, să- i iubim și să-i 

respectăm pentru integrarea lor socială, şi mai târziu, profesională.  

Vorbind din perspectiva dreptului la egalitate de şanse, de acces şi de participare şcolară şi socială 

a acestor copii,de  adaptarea lor în societate are, în fapt, semnificaţia unor strategii de discriminare pozitivă- 

A învăţa de la alţii care sunt altfel decât tine, nu înseamnă decât să înveţi ca om!  

 

Titlul proiectului: „DIN SUFLET DĂRUIM” 

Tipul proiectului: Local 

Domeniul: Voluntariat 

Perioada: 25 noiembrie- 20 decembrie 2019 

Instituția coordonatoare: Grădinița cu Program Normal Frumoasa 

Parteneri: Brutaria Tazlau reprezentata de Laslau Daniel 

 

Echipa de implementare a proiectului: 

 

COORDONATORI  PROIECT 

Grădinița cu Program Normal Frumoasa 

Educatoare: Cioineag Marinela- Adriana 

 

 ORGANIZATORI: 

Copiii grupei mari si parintii acestora 
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OBIECTIVELE PROIECTULUI : 

● Organizarea de activităţi interactive şi atractive pentru copiii aflaţi în dificultate.  

● Stimularea mentală, socială şi comportamentală a copiilor din grupuri dezavantajate prin activităţi 

creative, de imaginaţie şi terapeutice, cum ar fi artele plastice, arta dramatică, întreceri sportive, muzica, 

petrecerea timpului liber . 

● Încurajarea participanţilor preşcolari în scopul dezvoltării, promovării şi menţinerii iniţiativei, 

devotamentului şi participării lor la proiecte de acţiune comunitară.  

 

DESCRIEREA PROIECTULUI : 

Proiectul vizează organizarea şi desfăşurarea unor activităţi comune de tip şcolar şi extraşcolar în 

parteneriat grădiniţă- şcoală –comunitate, cu scopul incluziunii copiilor/persoanelor aflate în dificultate sau 

provenite din medii sociale defavorizate.  

Grădiniţa Program Normal Frumoasa , iniţiatoarea proiectului, împreună cu partenerii au propus şi 

desfăşurat acţiuni caritabile şi cultural – artistice, menite să dezvolte personalitatea copiilor, socializarea şi 

să sprijine persoanele care aparţin grupurilor dezavantajate (copii, tineri, adulţi cu dizabilităţi, copii şi adulţi 

din sistemul de protecţie socială, din medii sociale defavorizate, aparţinând minorităţilor etnice sau aflaţi 

în alte situaţii care îi privează de la o activitate normală în societate).  

 

BENEFICIARI : 

  ▪ Copii de etnie rromă declarată sau nu , din instituţia implicata 

  ▪ Copii provenind din familii sărace sau cu părinţi divorţaţi  

  ▪ Alte categorii de persoane aflate în dificultate  

 

 

GRUPUL TINTA: 

Prescolarii: Fasolă Narcis Ionut – grupa mare, Gradinița P.N.Frumoasa 

                  Aghiurculesei Maria Elena-  grupa mare, Gradinița P.N.Frumoasa 

 

RESURSE: 

Umane: Cadre didactice, preșcolari,reprezentantul brutariei Tazlau, copiii cu o situație sociala precară, 

părinții preșcolarilor. 

Materiale: Felicitări confecționate de preșcolarii Grădinitei cuP.N.Frumoasa, pachetele aduse de copiii 

preșcolari, cadourile. 

 

BUGETUL PROIECTULUI: 

Toate produsele colectate, imbracamintea, jucariile și dulciurile cumpărate, vor fi obtținute din donația 

copiilor, a părinților și a educatoarei. 

 

DURATA PROIECTULUI: 25 noiembrie 2019 – 20 decembrie 2019 

 

EVALUAREA- Evaluarea finală vizează eficienţa activităţilor desfăşurate şi respectarea coordonatelor 

stabilite iniţial şi va consta în realizarea unor expoziţii cu produsele obţinute în cadrul proiectului, realizarea 

unor albume foto, jurnal cu impresii ale participanţilor.  
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ACTIVITATILE PROIECTULUI : 

Activitatea nr.1 = Promovarea proiectului şi strângere de fonduri materiale. 

Înperioanda 25 noiembrie 2019 - 15 decembrie 2019 echipa implicata în derularea proiectului 

va promova în rândul preșcolarilor, colegilor proiectul de faţă, în scopul implicării lor atât ca voluntari 

şi beneficiari cât şi ca sponsori ai proiectului. 

Responsabil: echipa de proiect. 

Locul desfășurării: Grădinița cu P.N.Frumoasa 

 

Activitatea nr.2 = Achiziţionarea şi pregătireacadourilor/pachetelor 

Un grup de preșcolari ( preșcolarii voluntari) vor fi cooptați într-o activitate de achiziţionare de 

cadouri şi confecţionare de felicitări pentru copiii cu o  situație sociala precară participanţi la proiect. 

În cadrul activităților de educaţie plastică ,abilităţi practice şi activitati liber alese copiii  indrumati 

de educatoare ,vor confecţiona felicitări . 

Cu sprijinul părinților si al voluntarilor, se vor colecta și împacheta de către copii îmbrăcămintea, 

încălțămintea, jucăriile și dulciurile/fructele și pachetele vor fi însoțite și de felicitările confecționate cu 

ocazia apropierii Sărbătorilor de Iarnă. 

Activitateavaavealocîn data de 16-17  decembrie 2019. 

Responsabil: echipa de proiect. 

Locul desfășurării: Grădinița cu P.N.Frumoasa 

 

Activitatea nr.3 = Program artistic ,,Uite vine, Mos Craciun,, 

 Această activitate va fi organizată împreună cu preșcolarii, educatoarea, părinții în data de 18  

decembrie 2017.  In urma desfasurarii programului artistic ,,Uite vine, Mos Craciun, prescolarii Fasola 

Ionut si Aghiurculesei Maria, copiii din grupul tinta au primit cadourile/pachetele pregatite de colegii 

lor si parintii acestora, constand in jucarii, obiecte de imbracaminte si produse de panificatie  de la 

brutaria Tazlau. Deoarece Fasolă Ionuț nu a fost insotit de parinti la serbare, costumul national fiind 

procurat de mine,  am mers acasa la el pentru a-l ajuta sa duca darurile primite . 

Responsabil: echipa de proiect. 

Locul desfășurării: Grădinița cu P.N.Frumoasa,  satul Frumoasa 

 

Activitatea nr.4 = Masă rotundă – Analiza finală și concluzii 

        Cu ocazia acestei mese rotunde finale, grupul ținta  și educatoarea va întocmi o fișă cu concluziile 

finale, impresii, sugestii înlegătură cu toate activitățile proiectului. Este momentul în care responsabilul 

proiectului va scrie raportul final. 

Responsabil: coordonatorul proiectului. 

Locul desfășurării: Grădinița cu P.N.Frumoasa 

 

Rezultate așteptate în urma implementării proiectului: 

• Creşterea stimei de sine în rândul preșcolarilor; 

• Întărirea parteneriatului grădiniță- comunitate ; 
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Modalităţi de monitorizare şi evaluare : 

• Întâlniri săptămânale a echipei  de proiect ;                                        

• Chestionare aplicate cadrelor didactice şi voluntarilor; 

• Raport final; 

• Monitorizarea activităților se va realiza de către echipa de proiect. 

 

Impactulproiectului: 

Îmbunătăţirea imaginii  grădiniței/şcolii  în spaţiul comunităţii; 

Acumularea de informații de către educatoare și  preșcolarii implicaţi în proiect; 

•  Sporirea gradului de implicare a participanților la activitățile de voluntariat; 

• Construirea unui grup de voluntari , care să se implice la organizarea activităților viitoare 

asemănătoare. 

 

Continuitatea / sustenabilitatea proiectului: 

        -grupul de voluntari; 

          -echipa de management a proiectului va participa la acțiuni viitoare asemănătoare. 

 

   

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2063 
 

Proiect educațional 

CONVINGERI ȘI VALORI DESPRE SINE ȘI VIAȚĂ 

 prof. Tița Valeriu 

Liceul Teoretic ”Stephan Ludwig Roth”, Medias 

 

La naștere, natura înzestrează copilul numai cu „semințele științei, ale moralității și religiozității”, 

ele devin un bun al fiecărui om numai prin educație (Johann Amos Comenius).  

Educația este percepută ca o funcție vitală a societății, iar școala, prin acțiunile ei, participă la 

formarea unei societăți solide, fiind considerată factorul de bază al dezvoltării tinerilor. În ziua de azi 

așteptările de la școală sunt mari, societatea, în general și părinții în special, așteaptă ca proferorii să îi ajute 

pe tineri să cunoască trecutul, să înteleagă prezentul și să își proiecteze viitorul ținând cont de abilități, să 

îi ajute să conștientizeze și să își asume responsabilitatea propriilor acțiuni și decizii. Din acest punct de 

vedere orice problemă cu care se confruntă sistemul de învățământ trebuie analizată și dezbatută în vederea 

găsirii soluțiilor optime de remediere. Problemele de comportament reprezintă probleme grave ale societății 

contemporane. Adolescentul trebuie să dezvolte un control comportamental și emotional adecvat. 

Adolescența este marcată de căutarea riscurilor în diferite domenii, dar se urmărește dobândirea unor 

strategii comportamentale și emoționale adevate, crescând respectul pentru societate și școală. 

      Proiectul educational este conceput cu scopul de a dezvolta și promova ȋn rȃndul elevilor abilități 

de comunicare, gestionarea emoțiilor, îmbunătățirea relațiilor cu părinții, profesorii, colegii și prietenii, 

îmbunătățirea stimei de sine și încrederea în propria persoană. 

 

Obiective urmărite în cadrul proiectului 

➢ încurajarea autocunoașterii 

➢ dobândirea de cunoștințe noi despre abilitățile și cunoștințele celorlalți; 

➢ identificarea şi completarea setului de valori personale; 

➢ conştientizarea importanţei autocunoaşterii în adoptarea unui stil de viaţă responsabil; 

➢ conştientizarea impactului valorilor asupra comportamentului şi procesului de luare a deciziilor; 

➢ promovarea comportamentelor responsabile în şcoală şi în afara şcolii; 

➢ dezvoltarea abilităţilor necesare lucrului în echipă; 

➢ Stimularea si valorificarea potenţialului creativ al elevilor. 

 

Echipa de proiect: 

➢ profesori, diriginți,  consilier școlar 

  

Grupul ţintă: 

➢ Elevii claselor a IX-a; 

➢ Părinţi; 

 

Module propuse: 

➢ ”Eu sunt…” 

➢ Amintiri din copilărie 

➢ Valori despre sine și viață 

https://ro.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Amos_Comenius&action=edit&redlink=1
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➢ Dezvoltarea abilităților socio-emoționale 

➢ Valori umanitare 

 

Resurse 

 Umane: cadrele  didactice implicate ȋn proiect, elevi, părinţi; 

 Materiale: fișe de lucru, cartoane, hârtie, foarfeci, carioci, creione, flipchart 

 Timp: parcursul anului școar 

 

Exemple de exerciții: 

Modulul “Eu sunt…” 

1. ”Cine sunt eu?” 

Materiale necesare: cartoane colorate, carioci fișă de lucru 

➢ elevii/paticipanții primesc o fișă în care notează lucruri pe care le-a învățat ușor, realizări, pasiuni  

➢ împărțim aleatoriu participanții în perechi, astfel încât să îi determinăm să comunice cu cât mai 

mulți dintre membrii grupului; 

➢ participanții vor desena ”portretul” perechii, pe rând, fără să arate desenul până la finalul 

exercițiului; portretul este abstract și face referire nu la aspectul fizic ci la aspectele ce sunt ascunse 

la prima vedere; se scot în evidență punctele tari, pasiunile modelului său, ajutându-se de itemii din 

fișa de lucru ”Cine sunt eu?” 

➢ participanții se prezintă reciproc și explică ce au desenat; 

➢ profesorul explică importanța cunoașterii celorlalți pentru stabilirea unui climat de grup relaxant 

care să faciliteze comunicarea și acceptarea celuilalt. 

2. ”Eu sunt...” 

Materiale necesare: fișa de lucru, mape 

➢ împărțim participanților fișa de lucru ”Eu sunt...” în care trebuie să noteze  20 de enunțuri care vor 

începe cu ”Eu sunt...”; 

➢ participanții prezintă fișele completate folosind regula adresării ”pe catene”, astfel încât următorul 

participant să aibă timp să se pregătească; 

➢ discuția va fi condusă adresând următoarele tipuri de întrebări: 

- Cât de greu/ușor a fost să scrieți aceste enunțuri despre voi? 

- Câte din trăsăturile scrise pe hârtie sunt fizice, câte de personalitate, câte sociale? 

- Cum argumentați faptul că v-ați descris mai mult fizic/psihic/social? 

 

Modulul ”Amintiri din copilărie” 

Exerciții propuse 

1. ”Împachetatul”  

Materiale necesare: coli de hârtie, foarfecă 

➢ se oferă participanților câte un pătrat de hârtie (identic în mărime și tip) și se solicită să-l 

împacheteze, plecând din orice colț vor, îndoindu-l pe jumătate. Apoi vor îndoi iar hârtia, tot din 

ce colț vor, repetând procedeul până nu mai pot îndoi 

➢ participanții vor desface hârtiile și vor arăta modelul rezultat 

➢ se explică participanților faptul că, deși realizat aceleași mișcări ca ale celorlalți, modelele rezultate 

nu sunt niciodată identice, cum și elevii se deosebesc între ei, subliniindu-se faptul că modul prin 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 

2065 
 

care unii părinți compară elevii între ei are ca efect scăderea stimei de sine și apariția 

comportamentului agresiv. 

2. ”Amintiri din copilărie” 

➢ elevii sunt rugați să își amintească o întâmplare care le-a marcat copilăria; 

➢ cu fiecare participant se discută următoarele aspecte: 

- În ce perioadă a avut loc întâmplarea respectivă? 

- Cine a fost implicat? 

- Cum te-ai simțit atunci? 

- Ce sentimente ai trăit atunci? 

- Cum te simți acum? 

- Ce sentimente îți trezește acum această amintire? 

➢ se evidențează impactul amitirilor în formarea propriilor opinii despre noi și despre ceilalți. Se 

sublinează faptul că actele de violență asupra celor din jur lasă urme adânci în personalitatea 

celuilat. 

Modulul ”Dezvoltarea abilităților socio-emoționale” 

1. ”Ce-mi doresc de la tine” 

Materiale necesare: mape, coli A4, pixuri 

➢ fiecare participant va scrie pe o foaie un lucru pe care și-l dorește dar cineva se opune (un părinte, 

un profesor); 

➢ participanții vor fi împărțiți în diade: elevul va încerca să formulize cererea într-un mod 

convingător, iar părintele va încerca să găsească argumente care se opun dorinței copilului; 

➢ după 20 de minute grupul se reunește și se cere opinia participanților cu referire la următoarele 

aspecte: 

- Cât de importantă este comunicarea asertivă, dar și ascultarea activă în relațiile interumane? 

- Dacă a fost situație de pierderea controlului, cine a fost avantajat? 

 

Metodele interactive au rolul de a implica cât mai mult participanții în activitățile propuse și de a 

oferi posibilitatea unui feed-back permanent. Se urmărește crearea unui mediu în care să primeze 

încrederea, exercițiile utilizate să stimuleze capacitatea adolescenților de a gestiona efficient situațiile 

problematice, făcând apel la experiența anterioară, la reușitele și eșecurile lor în situații similare. 
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CAP.IV  – FISE DE LUCRU/TESTE DE EVALUARE



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2067 
 

 Plan de lecție- Toponimele Turcești din Dobrogea 

 

Molagean-Mustafa Dilec 

 

Pentru combaterea abandonului școlar din rândul elevilor turco-tătari propun un plan de lecție pentru a le 

însuși competențele necesare studiului toponimelor de origine turcească. 

Competenţe specifice și exemple de activități de invățare a toponimelor turcești din Dobrogea:  

1. Receptarea de mesajele orale în diverse contexte de comunicare : 

1.1. Distingerea informațiilor esențiale și a celor de detaliu dintr-un mesaj oral: 

- exerciții de tipul întrebare/răspuns; citire selectivă;  interpretarea mesajului comunicat  

- identificarea elementelor de cultură și tradiții ale minorității turce din România dintr-un text oferit la prima 

vedere; exerciţii de receptare corectă a formei fonetice a cuvintelor; înţelegerea şi observarea ideilor 

principale din text; identificarea momentelor subiectului într-o naraţiune; identificarea într-o înşiruire 

secvenţială a unor evenimente, a informaţiilor esenţiale şi a celor de detaliu, a relaţiei dintre cauză şi efect ; 

exerciţii de identificare a textului literar sau nonliterar; înţelegerea corectă a textului cunoscând structuri 

morfologice şi sintactice;  

1.2. Deducerea sensului unei unități lexicale din context: 

- exerciții de stabilire a sensului unităților lexicale necunoscute prin apel la context; exerciții de integrare în 

serii sinonimice și antonimice; identificarea rolului arhaismelor și a elementelor dialectale dintr-un text 

literar;  

1.3. Identificarea intențiilor de comunicare prin mijloace lingvistice (diminutive, augmentative):  

- exerciții de sesizare a sensului diminutivelor, augmentativelor în contexte diferite ; stabilirea diminutivelor, 

a augmentativelor și a stărilor emoționale pe care le induc.  

1.4. Sesizarea abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj oral: 

- utilizarea corectă a structurilor gramaticale (morfologică și sintactică ) în fluxul enunțurilor oral; activități 

de corectare a abaterilor de la normele gramaticale într-un mesaj orale; exerciţii de realizare corectă a unor 

dialoguri şi de imprimare a unui comportament comunicativ adecvat; 

1.5. Aplicarea principiilor ascultării active în manifestarea unui comportament comunicativ adecvat:  

- identificarea formulelor de inițiere, menținere și de încheiere a unui dialog; activități în grup în care 

soluționarea temei necesită angajarea verbală a tuturor membrilor; exerciţii de receptare a unui mesaj în 

diferite condiţii şi contexte;  

2. Producerea de mesaje orale în diverse situații de comunicare 

2.1. Înlănțuirea clară și corectă a ideilor dintr-un text și susținerea cu argumente a opiniei pe o temă 

cunoscută:  

- comunicare orală cu scopul declarat de exprimare a opiniei ; exerciții de reproducere orală a unor texte 

narative citite/ascultate cu utilizarea corectă a conectorilor; activități de grup centrate pe argumentarea și 

susținerea opiniei pe o temă cunoscută; selectarea elementelor de lexic adecvate situaţiilor de comunicare; 

exerciţii de dezvoltare a tehnicii şi vitezei de vorbire folosind obişnuinţa accentuării şi tonalităţii;  

2.3. Alcătuirea unor propoziții și fraze corecte din punct de vedere gramatical și lexical:  

- activități de identificare a părților de propoziție (subiect, predicat, complement;  

- construirea propoziţiilor simple şi dezvoltate prin folosirea corectă a sintaxei şi morfologiei; exerciții de 

completare sau substituire a unor propoziții sau fraze  

- comunicarea orală cu scop declarat de informare, de luare de atitudine, de opinie; utilizarea relaţiilor de 

structură în mesajul oral, cu argumente semnificative; 

- formularea logică şi corectă din punct de vedere gramatical a unui enunţ cu respectarea accentului şi 

tonalităţii; jocuri de dezvoltare a vocabularului; exerciţii de formare a câmpurilor semantice şi de înlocuire 

a cuvintelor cu sinonime şi antonime  
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2.4. Utilizarea normelor ortografice și ortoepice ale limbii turce: 

- exerciții de identificare a fenomenelor ortoepice în textele citite; corectarea erorilor de exprimare în limba 

maternă; activități de citire expresivă, fluentă a textelor; recitare cu suport ambiental  

3. Receptarea de mesaje scrise în diverse contexte de comunicare: 

3.1. Diferențierea elementelor de ansamblu de cele de detaliu în cadrul textului citit  

- exerciții de transpunere a conținutului în idei; recunoașterea temei principale într-un text literar/nonliterar; 

identificarea elementelor și trăsăturilor solicitate în conspecte/ fișe de bibliotecă; solicitarea unor informații 

clare și detaliate pentru rezolvarea sarcinilor; identificarea momentelor subiectului și a altor caracteristici: 

timpul și spațiul, participanții la acțiune; 

3.3. Identificarea valorii expresive a unităților lexicale în textele citite:  

- explicarea unor expresii și a unor cuvinte noi, identificate într-un text citit în context sau cu ajutorul 

dicționarelor; recunoașterea sensurilor cuvintelor în contexte diferite; 

- exerciţii de înţelegere a sensului denotativ şi conotativ; jocuri didactice pentru sesizarea valorii expresive a 

unor expresii și cuvinte noi; 

 

4. Utilizarea corectă și adecvată a limbii turce în producerea de mesaje scrise în diferite situații de 

comunicare:  

4.1. Utilizarea unui lexic diversificat recurgând la mijloacele de îmbogățire a vocabularului pentru 

exprimare nuanțată:  

- exerciții de utilizare a mijloacelor interne de îmbogățire a vocabularului (derivare cu sufixe); utilizarea 

sinonimelor, antonimelor, omonimelor adecvate în contexte date; utilizarea categoriilor gramaticale cu rol de 

ornament; folosirea unui lexic variat recurgând la categoriile semantice şi la mijloacele de îmbogăţire a 

vocabularului în cadrul exprimării scrise; 

4.3. Elaborarea unor texte funcționale pe suport de hârtie sau digital în scopuri și contexte variate: 

- redactarea unei scrisori adresate unui coleg sau prieten; completarea corectă a datelor destinatarului; 

scrierea unei invitații la o zi de naștere, la un film, la un eveniment etc.  

- identificarea elementelor specifice exprimării opiniilor bazate pe judecăţi de valoare; 

4.4. Producerea unui text prin dezvoltarea unui plan de idei  

- exerciții de interpretare corectă a succesiunii unor idei; rezumarea textelor narative (pregătire, redactare, 

verificare); povestirea unui text nonliterar (povestirea unui film văzut); exerciţii de înţelegere a relaţiei text-

imagine; exerciţii de redactare a unor texte utilitare; redactarea de texte cu destinaţii diverse cu respectarea 

acurateţei gramaticale, ortografice, ortoepice;  

5. Manifestarea unui comportament cultural și intercultural în contexte culturale și sociale diverse: 

5.1. Identificarea unor interferențe culturale1 descrierea obiceiurilor specifice anumitor sărbători cu 

explicații privind asemănările și deosebirile identificate raportate la celelalte etnii; învățarea cântecelor și 

dansurilor tradiționale specifice etniilor;  vizite la muzee de artă populară  

 

Plan de lectie  - LICEU 

Aria curriculară: Limbă și comunicare 

Disciplină: Limba și literatura turcă 

Subiectul: Legenda (Efsane) 

Captarea atenției: Legenda are un profund caracter educativ. Este legată de experiența de viață trăită la un 

moment dat într-o anumită comunitate putând să facă conexiune la alte legendele din popor referitoare la 

anumite întâmplări petrecute în anumite localități cu denumire turcească din Dobrogea. Astfel, pot fi exprimate 

o diversitate de experiențe, idei și judecăți. 

Obiective operaționale 

 
1 Anexa nr. 2 la ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 3393 / 28.02.2017 Ministerul educației naționale  
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-să desprindă informații pentru alcătuirea ideilor principale și secundare; să formuleze mesajul legendei; să 

valorifice experesiile și noile cuvinte care denumesc nume de localități turcești;  să actioneze individual și în 

echipă; să-și exprime opinii personale   

Condiții premergătoare 

• Completarea tabelului SINELG 

✓ (Știu )  

*își amintesc ceea ce știau 

+ (Vreau să știu) 

*își formulează întrebări 

- (Am învățat) 

* își confirmă achizițiile noi 

   

• Respectarea opiniilor  

• Evaluarea : Eseu, Cadranele, Turul galeriei 

Resurse materiale:Legenda orașului Techirghiol, legenda orașului Babadag, postere. 

Resurse procedurale: activitate individuală, în perechi, și pe grupe.Braistorming, Scrierea liberă, rețeaua de 

discuții, Cadranele, Turul galeriei, Tronul scriitorului. 

Resurse de timp: 50 minute 

LECȚIA PROPRIU-ZISĂ 

Evocarea 

Exercițiu: ”Tunelul timpului”-elevii sunt așezați într-un singur șir. 

1. Cine se consideră că ar fi fost apărat sau protejat într-o situație delicată? 

2. Ce legende ale localităților din Dobrogea cunoașteți? 

3. Cine a fost martor la o minune sau la o faptă bună? 

Cei ce răspund afirmativ se vor deplasa spre dreapta, iar cei cu răspunsuri negative spre stânga. 

Organizatorul verbal 

- Captarea atenției: povestırea pe scurt a  unor legende locale despre loc. Techirghiol și Babadag. 

Braistorming : Scrierea în 5 min. a tot ceea ce știu despre seriozitate (individual și în perechi); stabilirea 

cunoștințelor pe care elevii nu le stăpânesc sau nu le știu; completarea cunoștințelor în tabelul SINELG.  

Înțelegerea sensului: Predarea reciprocă în grupuri de câte 4 elevi 

Elevii își notează pe text în creion fragmentele pe care profesorul le va indica, urmând ca ei pe rând să joace 

rolul. În acest timp profesorul citește individual  legenda, clarificând lucrurile neclare( cuvinte, expresii, 

folosind dicționare) rezumând și stabilindu-se ideea principală, se pun întrebări despre text, la care ceilalți 

răspund; citindu-se următorul fragment după aceeași structură, scriindu-se planul de idei la tablă, se desprinde 

învățătura/ 

Reflecția- Rețeaua de discuții- întrebări binare (da /nu) referitoare la întâmparea povestită în cadrul legendei 

Evaluare - Cadranele: se împarte o foaie în patru pătrate și apoi se competează realizând cerințele pe echipe: 

-Despre legenda cărei localități ați fost impresionați? Scrieți asemănările pe care le sugerează mesajul acestor 

legende. Sentimentul. Ce final ați fi dat voi? 

• Scrierea unui eseu în care să sublinieze semnificația titlului. 
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Fișa de lucru 

Cadranele: 

Legenda îndrăgită: 

 

Mesajul: 

Sentimentul: 

 

Un alt final: 

 

Produsele se expun pe pereții clasei. La semnalul profesorului, grupurile se rotesc prin clasă, pentru a 

analiza fiecare produs. Iau notițe și fac comentarii direct pe hârtiile expuse. Grupurile își examinează produsele 

și citesc comentariile făcute. 

Temă pentru acasă: elevii vor căuta informații despre trecutul locurilor de la bunicii și mai marii familiilor lor. 
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Test de evaluare formativă – numere complexe 
Prof. dr. Vlad Copil 

Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”, Bucureşti 

 

Numărul 1 

 

1. Scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 1z i= − − .  

2. Determinaţi | |z  şi ( )arg z  pentru 

20
3

2 2

i
z

i

 −
=   − 

.  

3. Dacă 0,
2




 
 

 
, scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 

1 cos sin

1 cos sin

i
z

i

 

 

+ +
=

+ −
.  

4. Calculaţi rădăcinile de ordinul 3 ale lui 1z i= + .  

5. Rezolvaţi în  ecuaţia ( )6 64 3 2z i z− = + .  

6. Rezolvaţi în  ecuaţia 
1 , , 3nz z n n− =   .  

Obs: La ex. 4 veţi determina efectiv rădăcinile lui z, în timp ce la ex. 5 şi 6 veţi rezolva până ce ajungeţi la 

forma generală a soluţiilor (nu mai daţi valori lui k).  

Barem: 6 x 1,5p +1p oficiu     

 

Numărul 2 

 

1. Scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 3z i= − + .  

2. Determinaţi | |z  şi ( )arg z  pentru 
( )
( )

8

12

3

1

i
z

i

−
=

−
.  

3. Dacă 0,
2




 
 

 
, scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 

1 cos sin

1 cos sin

i
z

i

 

 

+ −
=

− +
.  

4. Calculaţi rădăcinile de ordinul 4 ale lui 1z i= − + .  

5. Rezolvaţi în  ecuaţia ( )6 64 3 2 0z i z− + + = .  

6. Rezolvaţi în  ecuaţia 
1 | |, , 2nz z n n− =   .  

Obs: La ex. 4 veţi determina efectiv rădăcinile lui z, în timp ce la ex. 5 şi 6 veţi rezolva până ce ajungeţi la 

forma generală a soluţiilor (nu mai daţi valori lui k).  

Barem: 6 x 1,5p +1p oficiu     

 

Numărul 3  

 

1. Scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 1 3z i= − .  

2. Determinaţi | |z  şi ( )arg z  pentru 
( )

( )

16

10

2 2

1

i
z

i

− +
=

+
.  

3. Dacă 0,
2




 
 

 
, scrieţi sub formă trigonometrică numărul complex 

1 cos sin

1 cos sin

i
z

i

 

 

− −
=

+ +
.  

4. Calculaţi rădăcinile de ordinul 3 ale lui 3z i= − .  

5. Rezolvaţi în  ecuaţia ( )8 83 2 4 2i z z i− + = − + .  

6. Rezolvaţi în  ecuaţia 
2 | |, , 2nz z n n+ =   .  

Obs: La ex. 4 veţi determina efectiv rădăcinile lui z, în timp ce la ex. 5 şi 6 veţi rezolva pănă ce ajungeţi la 

forma generală a soluţiilor (nu mai daţi valori lui k).  

Barem: 6 x 1,5p +1p oficiu     



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2072 
 

 

Bibliografie 

 

1. M. Burtea, G. Burtea, Matematică, manual clasa a X-a, Ed. Carminis, (2005).  

2. M. Burtea, G. Burtea, Culegere de matematică, clasa a X-a, Ed. Campion, (2018). 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2073 
 

Șanse egale pentru toți elevii la disciplina matematică 

Prof. Boiciuc Zanfirica 

 Școala Gimnazială Ciocănești, Suceava 

 

 Sunt profesor de matematică, de aproape 21 de ani. Pe parcursul acestori ani de experiență la catedră, 

am lucrat cu clase de elevi neomogene, din punct de vedere al individualității fiecărui copil. În acest sens am 

dat posibilitatea fiecărui elev să se integreze în activitatea de predare-învățare-evaluare, indiferent de nivelul 

achizițiilor la matematică.  

 Voi preciza acțiunile pe care le-am implementat pentru elevii cu cerințe educaționale speciale:  

- Adaptarea stilurilor/metodelor de învăţare la structura personalităţii elevilor 

- Lucrul diferențiat/centrat pe elev 

- Individualizarea pregătirii elevilor prin: conceperea de fișe de lucru diversificate, pe nivele progresive, 

de la ușor la mediu, fișe de consolidare a noțiunilor teoretice, fișe de feedback 

- Diversificarea metodelor și mijloacelor utilizate în activitatea desfășurată la clasă 

-  Încurajarea efortului depus de elev şi de menţinere a motivaţiei pentru învăţare 

- Aprecierea și recunoașterea meritelor privind îmbunătățirea rezultatelor școlare 

În continuare voi prezenta un model de evaluare la matematică, atractiv, pentru elevii de clasa a V-a, 

cu cerințe educaționale speciale,  la unitatea de învățare ,,Puterea unui număr natural cu exponent număr 

natural”.  

Competențe specifice de învățare și exemple de activități de învățare:  

 

1.1. Identificarea numerelor naturale în contexte variate 

- Recunoașterea puterii unui număr natural cu exponent număr natural 

- Scrierea puterii unui număr natural cu exponent număr natural 

- Identificarea bazei și exponentului unei puteri 

 

2.1. Efectuarea de calcule cu numere naturale folosind operaţiile aritmetice şi proprietăţile acestora 

-  Efectuarea operațiilor simple cu puteri utilizând regulile de calcul specifice 

- Cunoașterea regulilor de calcul cu puteri 

- Exerciții de aplicare directă a regulilor de calcul prescurtat 

- Comprarea puterilor cu aceeași bază și cu același exponent 
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PUTERI-CLASA A-V-A 

 

1p 1. Scrieți trei puteri de numere naturale cu exponent număr natural 

 

………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

2p 2. Mickey vă roagă să încercuiți puterile din șirul numerelor: 

 

2,     32,     10,     5,     03,     10,      29,     17,     20211,     2020,     20202021 

 

 

 

                      
    2p 3. Donald vă invită să precizați baza și exponentul pentru fiecare putere de mai jos: 

 

 Baza……… 

  Exponentul …….. 

 

  Baza…….. 

 Exponentul……. 

 

 Baza…….. 

 Exponentul ……. 

 

 Baza……… 

 Exponentul……. 

 

 Baza ……… 

 Exponentul ……..

53 

1001 

02021 

132020 

1100 
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2p 3. Trasați săgeți pentru a realiza corespondența între steluțele de mai jos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2p 4. Comparați puterile:  

                                                      123 … 203 

                                                      4100 … 10100 

                                                      1039 … 1309 

                                                       94 … 95 

                                                       258 … 253 

                                                       10012 … 10021 

  

23 

14 

05 

42 

53 

0 

8 

125 

1 

16 
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EVALUARE FINALĂ, NIVEL II, GRUPA MARE 
 

PROFESOR PENTRU ÎNVĂȚĂMÂNTUL PREȘCOLAR MOROIANU GEORGIANA  

GRADINITA NR. 273, SECTOR 6, BUCURESTI 

 

 

ACTIVITĂŢI 

PE DOMENII 

EXPERIENŢI

ALE 

TEMA 

ACTIVITĂŢIL

OR   

MIJLOACE 

DE 

REALIZARE 

MATERIA

L 

DIDACTIC OBIECTIVE  

URMĂRITE 

ITEMI Comportam

ent 

Domeniul 

Limbă şi 

comunicare 

Educarea 

limbajului 

,, Povești 

amestecate!”                         

-joc didactic  

 

 

„Anotimpurile”                                                        

-povestea 

educatoarei 

 

Poezia 

preferata -

concurs de 

recitare poezii- 

 

,,Propoziții, 

cuvinte, silabe, 

sunete”                  

  -joc didactic 

exerciţiu    

 

Siluetele 

personajelor 

din povesti, 

imagini din 

povesti,  

Imagini cu 

anotimpuri 

Imagini din 

poeziile 

învățate 

(Avionul, 

Saptamana 

florilor, 

Mirosul 

meseriilor,E

u voi fi 

maine 

scolar, 

Familia 

mea) 

-fișa de 

lucru  

 

-să 

recunoască 

personajul 

din imagine; 

-să spună din 

ce poveste 

face parte 

personajul; 

-să găsească 

un alt final 

povestirii; 

-să 

povestească 

în câteva 

propoziţii 

simple 

secvenţele 

prezentate; 

-să  se 

exprime 

corect în 

propoziții din 

punct de 

vedere 

gramatical;  

să descrie pe 

baza 

imaginilor, 

aspecte 

caracteristice 

fiecărui 

anotimp;                          

-să recite clar, 

corect , 

expresiv cu 

tonul și 

mimica, 

1. Recunoaște 

personajul din 

imagine. 1p 

2. Spune din ce 

povestea face parte 

personajul. 1p 

3. Găsește un alt 

final povestirii. 1p 

4. Alcătuiește 

propoziții pe baza 

imaginilor 

prezentate.2p 

5. Recită o poezie 

la alegere. 1p 

6.Desparte în silabe 

cuvintele date și 

stabilește numărul 

silabelor.  2p 

7. Colorează 

imaginile care 

încep cu sunetul F. 

2p 

Se acorda 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 
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adecvate 

poeziile 

învățate în 

cursul anului;   

 -să 

formuleze 

propoziții cu 

2, 3 cuvinte; 

-să stabilescă 

numărul 

cuvintelor din 

propoziție; 

-să despartă 

cuvintele date 

în silabe; 

-să identifice 

sunetul inițial 

dintr-un 

cuvânt;                                                                           

Domeniul 

Ştiinţă 

Activitate 

matematică 

Numără și 

socotește! 

-exercițiu cu 

material 

individual 

 

,,Încărcăm 

trenul 

anotimpurilor? 

-joc logic 

 

Răspunde 

repede și bine 

Joc didactic 

 

Viitori școlari 

Joc didactic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jetoane 

Cifre 

magnetice 

Planșe cu 

probleme 

ilustrate 

Fișe de 

lucru 

 

 

 

-să numere 

corect de la 1 

la 10 și de la 

10 la 1; 

-să 

recunoască 

cifrele; 

-să raporteze 

corect 

numărul la 

cantitate;  

-să formeze 

grupe cu 

elemente. 

- să descrie  

figurile 

geometrice 

prezentate. 

- să le 

coloreze cu 

culorile 

indicate:  roșu 

pătratele, 

albastru 

cercurile,galb

en 

triunghiurile. 

-să rezolve 

adunări și 

scăderi cu 1-2 

 

1. Numără 

elementele 

fiecărei grupe 

și unește cu 

cifra 

corespunzătoar

e.2p 

2. Completează 

grupele , atfel 

încât numărul 

de elemente 

din fiecare 

grupă să 

corespundă cu 

cifra din 

etichetă. 2p 

3.  Încercuieste  

primul,  al 

treilea, al 

patrulea și 

ultimul 

fluturaș.1p 

4. Compune o 

problemă, 

rezolvă 

operația și 

scrie rezultatul 

corect. 2p 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 
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unități în 

limitele 1 – 

10; 

-să 

recunoască 

semnele =, -, 

+; 

-să precizeze 

vecinii 

cifrelor date; 

5. Colorează cu 

roșu cercurile, 

pătratele cu 

verde și 

triunghiurile 

cu albastru. 2p 

6. Desenează 

figurile 

geometrice în 

șir respectând 

ordinea în care 

se succed. 1p 

 

Domeniul 

Ştiinţă                                          

Cunoaşterea 

mediului 

 

„Când se 

întâmplă?”                         

–Joc didactic 

 

„La revedere 

grădiniță”                  

-convorbire cu 

suport 

 

-imagini cu 

anotimpurile 

și cu 

femomene 

specifice 

acestora. 

- imagini 

despre 

cunoașterea 

mediului 

înconjurător. 

- să descrie  

pe baza 

imaginilor, 

aspecte 

caracteristice 

fiecărui 

anotimp. 

 -să rezolve 

sarcinile de 

pe fișă; 

-să 

recunoască, 

să 

denumească 

părțile 

corpului 

uman; 

-să facă 

asocieri 

logice între 

diferite 

obiecte, 

fiinţe; 

1.Denumește 

anotimpurile și 

colorează 

anotimpul toamna. 

3p 

3. Precizează 

fructele care se coc 

primăvara-vara și 

încercuiește 

fructele de toamnă. 

3p 

5. Colorează 

legumele. 2p 

6. Formează o 

multime cu 3 

legume. 2p 

Se acordpă  

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 

Domeniul Om 

şi Societate 

Educaţie pentru 

societate 

„Anotimpul 

meu preferat” 

–convorbire cu 

suport ilustrativ 

„Amintiri din 

grădiniță”  

convorbire cu 

suport ilustrativ                  

 

 

Imagini cu 

comportame

nte pozitive 

și negative 

 

Fișă de 

lucru 

 Ce e rău, 

ce e bine? 

-să precizeze 

regulile de 

comportare 

civilizată în 

diferite 

situaţii date; 

-să sesizeze 

coportamente

le negative 

ale copiilor 

din imaginile 

prezentate, să 

le dezaprobe; 

1.Precizeaza reguli 

de comortare 

civilizata în diferite 

situatii.2p 

2.Analizează fapte 

ale personajelor în 

raport cu normele 

morale.2p 

3.Alege imaginile 

care reprezintă o 

faptă bună, 

motivând alegerea 

făcută, 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame
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-să dea 

exemple de 

poveşti, 

poezii cu 

comportamen

te 

pozitive/negat

ive ale 

personajelor. 

 

4.Denumește 

faptele negative 

prezentate în 

ilustrații, precum și 

consecințele 

acestora.2p 

5.Formulează 

corect mesajul 

transmis de 

ilustrații.2p 

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 

Domeniul Om 

şi Societate 

Activităţi 

practice 

„Tabloul 

anotimpurilor”              

 -colaj (decupare 

lipire) 

„Amintiri 

fermecate, în 

ordine așezate 

și corect 

numărate -

activitate 

gospodărească 

 -să ilustreze 

aspecte ale 

anotimpurilor

; 

-să lipească 

diferite forme 

pe suprafeţe, 

realizând 

colaje; 

-să ducă la 

bun sfârşit 

lucrarea 

începută; 

-să participe 

activ la 

rezolvarea 

unor sarcini 

gospodărești 

1. Denumește 

materialele de 

lucru, precizând 

întrebuințarea lor. 2 

puncte 

2.Lipeste 4 copaci 

în casetele 

corespunzatoare 

pentru realizarea 

tablourilor.2 p. 

 3.Decupează și 

lipește elemente 

specifice fiecărui 

anotimp, 

motololește hartia 

.4p 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 

Domeniul 

Estetic şi 

Creativ 

Educaţie 

muzicală 

„Cântece 

despre 

anotimpuri”       

concurs muzical 

„La revedere 

grădiniță”  

joc ritmic       

 

 

 

Cântece 

(Acum e 

toamnă, da, 

Acum e 

iarnă , da, E 

iarnă iar, 

Toamna 

darnică, 

Primăvara, 

Înfloresc 

grădinile, 

Fructele) 

-să reţină 

textul şi 

melodia 

cântecului; 

-să asculte şi 

să 

interpreteze 

cântece scurte 

respectând 

înălţimea 

sunetelor; 

-să execute 

mişcări 

ritmice pe 

melodie 

sugerată de 

text; 

-să 

recunoască 

după un 

fragment 

1. Interpretează 

cântecele, 

respectând linia 

melodică.2p 

2. Execută 

mișcări 

sugerate de 

textul și 

melodia 

cântecului.2 p. 

3. Respiră corect 

în timpul 

interpretării 

cântecului. 2p 

4. Cântă încet, 

tare, lent, rapid, 

potrivit 

cerinței.2p. 

5. Recunoaște 

sunetele 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 
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melodic jocul 

cu cântec; 

-să meargă 

mai repede, 

mai încet sau 

mai rar după 

bătăile din 

palme. 

înalte/joase, 

scurte/lungi.2p. 

Domeniul 

Estetic şi 

Creativ 

Activitate 

artistico-plastică 

DESEN 

„Anotimpul 

preferat?”         –

pictură 

PICTURĂ 

„Vaza cu flori” 

 

 

-creioane 

colorate, foi 

albe, 

acuarele, 

pensule 

-să aplice 

culoarea pe o 

suprafaţă 

liberă; 

-să obţină 

efecte plastice 

prin 

îmbinarea 

culorilor; 

-să redea 

forme de 

dimensiuni şi 

culori diferite 

prin aplicarea 

unor tehnici 

ale 

modelajului; 

-să 

recunoască și 

să 

denumească 

materialele 

folosite. 

1. Denumește 

instrumentele 

de lucru.2p  

2. Trasează linii, 

puncte, pentru 

a reda elemente 

specifice 

anotimpului 

preferat. 3p. 

3. Folosește 

culorile diferite 

nuanțe de 

albastru pentru 

acoperi cu 

culoare vaza de 

flori.2p 

4. Trasează linii, 

puncte, 

foloseste 

tehnica 

amprentarii 

pentru a realiza 

petalele 

florilor. 2p 

5. Analizează 

critic și 

autocritic 

lucrările. 1p 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 

Domeniul 

Psiho-Motric 

Educaţie fizică 

„Spotivii la 

concurs”       –

parcurs aplicativ                  

„Să cântăm să 

dansăm” -

euritmie     

 

 

 

 

 

 

-cd cu 

muzică 

pentru copii 

-să execute 

corect 

deprinderile 

motrice de 

bază învăţate: 

mers, 

alergare, 

săritură, 

aruncare; 

-să 

dovedească 

însuşirea unor 

calităţi 

1. Execută 

exerciții de 

mers, alergare 

și săritură, 

păstrând 

poziția corectă 

a corpului.2p 

2. Respectă 

poziția corectă 

a corpului 

pentru 

comenzile 

„Drepți!”, „Pe 

Se acordă 

următorul tip 

de 

comportame

nt în funcție 

de punctajul 

obținut. 

 

8-10 p: 

comportame

nt atins A 

5-7 

comportame
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motrice: 

viteză, 

îndemânare, 

rezistenţă; 

-să execute 

corect, în 

ritmul cerut 

exerciţiile 

fizice; 

-să execute 

corect și rapid 

diferite 

mișcări la 

comandă, 

raportându-se 

la un reper 

dat. 

loc repaus”, 

„La dreapta”, 

„La stânga”.2p 

3. Răspunde 

prompt la 

comenzile date. 

4. Aleargă spre 

direcția 

indicată.2p 

5. Respectă 

regulile 

stabilite în 

cadrul jocului. 

2p 

nt în 

dezvoltare D 

0-5 Necesită 

sprijin NS 
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 Demersuri didactice privind proiectarea lecţiilor axate pe înţelegerea textului literar 

(deductiv, inductiv, analogic, dialectic) 
 

Boca Adriana-Irina 

Liceul Teoretic „Tamási Áron”,Odorheiu Secuiesc 

 

Demersul inductiv presupune realizarea unui parcurs ce conduce de la particular la general, pentru a 

se reîntoarce apoi la particular și a recontextualiza conceptul. 

I. Actualizare: 

1. Actualizarea definiției genului epic:  genul epic cuprinde totalitatea operelor, populare și culte, în proză 

sau în versuri, în care gândurile, ideile și sentimentele autorului sunt transmise, în mod indirect, prin 

intermediul acțiunii și al personajelor antrenate în derularea evenimentelor plasate într-un anumit timp 

și spațiu. Genului epic îi corespunde, ca mod de expunere dominant, narațiunea. 

2. Exerciții de identificare a unor trăsături ale genului epic în opera „D-l Goe” de I.L. Caragiale: 

a. Precizați personajele care sunt antrenate în derularea acțiunii. 

b. Unde are loc acțiunea? 

c. Când are loc acțiunea? 

d. Care sunt modurile de expunere din text? 

e. Ce tip de narator are textul? 

II. Structurarea conceptului 

1. Exerciții cu itemi tip alegere duală: 

A/F Personajele operei „D-l Goe” de I.L. Caragiale sunt d-l Goe, mamița, tanti Mița și mam’mare. 

A/F Doamnele hotărăsc să-l ducă pe d-l Goe la București de 8mai. 

A/F D-l Goe vorbește urât cu doamnele. 

A/F D-l Goe așteaptă cu nerăbdare sosirea trenului pe peronul din urbea X. 

A/F În tren d-l Goe stă în coridor cu bărbații. 

A/F D-l Goe nu și-a pierdut biletul de călătorie. 

A/F Conductorul l-a eliberat pe d-l Goe din toaletă. 

A/F Mam’mare trage semnalul de alarmă. 

A/F Trenul sosește cu întârzie la București. 

A/F Acțiunea se desfășoară pe durata călătoriei cu trenul. 

2. Se observă din rezolvarea itemilor de la exercițiul anterior că în operă personajele sunt puține, acțiunea 

se desfășoară în tren, de-al lungul călătoriei.  

3. Formularea definiției schiței: Schița este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni reduse, cu o 

acțiune restrânsă la care participă un număr mic de personaje, surprinse într-un moment semnificativ 

al existenței lor, într-un timp relativ scurt. 

4. Rezumarea operei. 

III. Reflecția: Redactarea unei compuneri de minimum 150 de cuvinte în care să se motiveze 

apartenența operei „D-l Goe” de I.L. Caragiale la specia schița. 

 

Demersul deductiv presupune derularea inversă a parcursului inductiv și constă în prezentarea 

definiției și în exemplificarea conceptului; exemplificarea se realizează, în mod obligatoriu, în serii 

succesive, ce vizează aprofundarea și nuanțarea problemei. 

      I. Actualizare  

Actualizarea definiției genului epic: genul epic cuprinde totalitatea operelor, populare și culte, în proză 

sau în versuri, în care gândurile, ideile și sentimentele autorului sunt transmise, în mod indirect, prin 

intermediul acțiunii și al personajelor antrenate în derularea evenimentelor plasate într-un anumit timp și 

spațiu. Genului epic îi corespunde, ca mod de expunere dominant, narațiunea. 

II. Structurarea conceptului  
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Fabula este o scurtă povestire alegorică, care aparține  genului epic, de obicei în versuri, în care autorul 

personifică animalele, plantele, fenomenele naturii și lucruri, satirizează anumite năravuri, deprinderi, 

mentalități sau greșeli cu scopul de a le îndrepta. Fabula are două părți: întâmplarea propriu-zisă și morala. 

Figura de stil predominantă în fabulă este personificarea. Fabula are caracter satiric și moralizator. 

Pentru a identifica trăsăturile fabulei în opera „Câinele și cățelul” de Grigore Alexandrescu, elevii vor 

avea de rezolvat următoarele exerciții: 

a. Rezumarea textului pe momentele subiectului. 

b. Ce imagine a lui Samson se precizează la începutul fabulei? Alege varianta potrivită. 

b1. Samson este un câine prietenos. 

b2. Samson crede că el ar trebui să conducă curtea. 

b3. Samson vrea egalitate între animale. 

c. Citește următoarea afirmație „ Și eu poate sunt nobil, dar s-o arăt nu-mi place”. Ținând cont de ceea ce se 

întâmplă în deznodământul fabulei, de ce crezi că a ales autorul o asemenea descriere la început 

personajului? 

d. Personajele sunt înzestrate cu însușiri umane. Care sunt acestea? 

e. Ce învățăm din această operă? 

III. Reflecția 

1. Redactarea unei compuneri de minimum 150 de cuvinte în care să se motiveze apartenența operei „Câinele 

și cățelul” de Grigore Alexandrescu la specia fabulă. 

 

Demersul analogic constă în transpunerea, într-un context nou, a unui fapt deja cunoscut sau, cu alte 

cuvinte, a unei „scheme familiare”. În conturarea conceptului de „eu liric” se va porni de la cel de „narator”. 

I. Actualizarea: 

Actualizarea definiției conceptul operațional de „narator”: naratorul este persoana care povestește o 

anumită întâmplare, fiind inventat odată cu textul de către autor. El este o „voce” căreia autorul îi încredințează 

misiunea de a povesti faptele, de a prezenta locurile și personajele. Se regăsește în opere epice. Poate fi 

obiectiv, atunci când relatarea se realizează la persoana a III-a și subiectiv, atunci când relatarea se realizează 

la persoana I sau a II-a. 

II. Structurarea conceptului: 

1. Se va citi opera „Izvorul nopții” de Lucian Blaga și se vor sublinia verbele care apar în text: „-s”, „stau”, 

„pare”, „sunt”, „curge”. Vom împărți verbele în două categorii, în funcția de persoana: verbele la persoana 

I: „stau”; verbe la persoana a III-a : „-s”, „pare”, „sunt”, „curge”. 

2.  Apoi vom căuta în text pronumele și adjectivele pronominale și le vom împărți în funcție de persoană: 

persoana I: „îmi”, „mea” și persona a II-a : „ți-”, „ta”, „tăi”. 

3. Observăm că în operă apar verbe la persoana a III-a care se referă la ochi. 

4. Apare un verb la persoana I care „vorbește” în text. 

5. Pronumele la persoana I sunt ale „vocii” care „vorbește” în text. 

6. Pronumele la persoana a II-a se referă la iubită/la persoana căreia i se adresează „vocea” 

7. Observăm că, la fel ca în genul epic, și aici în genul liric avem o „voce” care  se exprimă în text. Vocea 

poetului apare distinct în această operă prin verbe la persoana I și prin pronume și adjective pronominale 

de persoana a II-a. Această voce a reprezintă eul liric. 

8. Definirea „eului liric”: eul liric este „vocea poetului” care comunică impresiile, gândurile, sentimentele  

poetului prin intermediul limbajului artistic. 

III. Reflecția 

1. Evidențierea diferenței dintre narator și eul liric. 

2. Exerciții de identificare a eului liric în diverse opere literare. 

 

Demersul dialectic, sau „învățarea prin opoziție”, este adecvat structurării unor concepte-pereche; 

realizarea lui presupune definirea simultană, de exemplu, a nuvelei istorice și a nuvelei psihologice. 
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I. Actualizare 

Actualizarea definiției nuvelei: nuvela este o specie a genului epic, în proză, de dimensiuni relativ 

reduse, cu un fir narativ central și o construcție riguroasă, cu un conflict concentrat, care implică un număr 

redus de personaje. Narațiunea se desfășoară linear, cronologic prin înlănțuirea secvențelor narative. Accentul 

în nuvelă cade pe caracterizarea personajului și nu pe acțiune. 

II. Structurarea conceptelor de nuvelă istorică și nuvelă psihologică 

1. Scrierea pe două coloane a rezumatului operelor „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi și 

„Moara cu noroc” de Ioan Slavici 

2. Analiza operelor din perspectiva următoarelor probleme: timp, loc, conflicte, personaje, deznodământ, 

mijloace de caracterizare a personajelor 

3. Realizarea schemei nuvelei istorice și a nuvelei psihologice conform tabelului: 

 

Nuvela istorică Nuvela psihologică 

-prezentarea locului unde se desfășoară 

acțiunea 

-prezentarea locului și și a personajelor 

-prezentarea personajelor -importanța conflictului interior 

-prezentarea unor evenimente și personaje 

din istorie 

-prezentarea tensiunilor sufletești 

-un eveniment care modifică situația -transformările sufletești, morale, 

comportamentale ale personajului 

-o serie de acțiuni puse în pericol de acest 

eveniment cheie 

-evoluția raportului dintre personaje 

-deznodământ care stabilește noua situație Mijloace de investigație psihologică 

 

2. Evidențierea trăsăturilor  nuvelei istorice și a nuvelei psihologice 

Nuvela istorică prezintă evenimente și fapte istorice, având personaje istorice. Este inspirată din trecutul 

istoric, dar se distanțează de realitatea istorică prin apelul la ficțiune și prin viziunea autorului. Are ca temă 

evocarea artistică a unei perioade din istoria națională. Reconstituirea artistică a epocii se realizează prin 

culoarea locală, conferită de arta narațiunii și a descrierii. 

Nuvela psihologică surprinde personaje din toate mediile sociale. Urmărește dezumanizarea personajului. 

Se urmăresc stări sufletești și trăiri specifice: frica, alienarea, erosul, obsesia, toate surprinse prin procedeul 

analizei psihologice, ca mijloc de investigare a psihologiei umane. Accentul cade pe conflictul interior. 

III. Reflecția 

 Analiza comparativă a operelor „Alexandru Lăpușneanul” de Costache Negruzzi și „Moara cu noroc” 

de Ioan Slavici din perspectiva tipului de nuvelă în care se încadrează. 
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ÎNVĂȚ SĂ MĂ COMPORT FRUMOS 
 

Profesor consilier,  Streian Diana 

Grădiniţa cu program prelungit nr.22, Timișoara 

 

Bifează ”Corect” sau ”Greșit” în caseta corespunzătoare fiecărei imagini în funcție de comportamentul 

prezentat.  
 

CORECT GREȘIT 

1. 

 

 
2. 

 

 
3. 

 

 
4. 

 

 
5. 

 

 
6. 

 

 
7. 

 

 
8. 

 
9. 

 

 
10. 

 

 
11. 

 

 
12. 

 

 
13. 

 

 
14. 

 

 
15. 

 

 
16. 

CORECT GREȘIT 
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Importarea notelor în catalogul Google Classroom 

Prof. Tipi Izabella 

Colegiul Tehnic Mihai Viteazul, Oradea 

 

După cum toată lumea știe, în cadrul aplicației Google Clasroom există un catalog unde apar atât 

statusul temelor predate cât și notele acordate elevilor. 

 

Acordarea notelor se realizează prin două modalități: fie prin test grilă autocorectant, fie prin 

acordarea manuală de către cadru didactic. 

1. Nota acordată de calculator prin corectarea automată a testelor grilă. 

Se optează pentru “Temă cu chestionar”.  

 

Pentru a putea importa notele trebuie ca butonul ” Importarea notelor” să fie activ. 

 

Când expiră termenul de completare al testelor, profesorul apasă butonul „Importați notele ”, dar la 

finalizarea fiecărui test nou, trebuie apăsat butonul din nou. 
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Atenție: Importarea notelor este imposibilă dacă mai este și un alt atașament la temă. 

 

 

2. Nota acordată manual. 

Se realizează atunci când cadrul didactic alege să creeze “Temă “ și optează pentru un anumit 

număr maxim de puncte care poate fi atins: 100, 80, 10, etc..  

         

 În catalog apare în felul următor și se vede foarte clar inclusiv elevul care nu a rezolvat încă tema: 

 

 Astfel se vede foarte clar cum în a doua coloană, profesorul a notat fiecare temă cu 100 puncte, dar 

în prima coloană încă nu le-a notat. Mai mult, în prima coloană se vede clar care elev încă nu și-a făcut tema.
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 Dacă se alege varianta “Fără notă”, elevul va trebui să apese butonul “Se marchează ca terminat”, 

pentru ca în catalog să apară “Teme predate” 

 

 Interesant este că notele acordate în catalogul virtual, prin oricare din modalitățile de mai sus, se pot 

modifica manual de către profesor. 
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Activități extrașcolare – Aplicații practice 

Posibilități de abordare a stresului la școală: investigația pentru cunoașterea elevilor 
 

Prof. Buta Gabriela 

Școala Gimnazială Sf. Gheorghe, Sângeorgiu de Mureș, județul Mureș 

 

 

Abordarea stresului la școală este o problematică complexă. Pentru o persoană, managementul 

stresului înseamnă capacitatea acesteia de a atinge un echilibru între solicitările externe și reacțiile interioare 

prin aplicarea unor tehnici specifice. 

În cadrul activității școlare, analiza factorilor individuali ca factori de protecție în condiții de stres (stima de 

sine, asertivitatea, optimismul), reprezintă o premisă fundamentală a procesului de eficientizare a activității 

didactice. 

Una dintre activitățile pe care mi-am propus-o la o oră de dezvoltare personală, la clasa I s-a intitulat ”Cine 

sunt eu” și a avut ca scop evaluarea beneficiilor dezvoltării respectului de sine la elevii de vârstă școlară 

mică. 

Managementul stresului este abilitatea individului de a face faţă presiunilor de zi cu zi. Prin 

managementul stresului se urmăreşte iniţial identificarea cauzelor acestor presiuni şi apoi reechilibrarea şi 

reducerea reacţiei prelungite a corpului la factorii interni sau externi cauzatori de stres, prin aplicarea unor 

tehnici specifice. 

Număr de elevi: 16 

Obiective: 

– Să exploreze o modalitate de dezvoltare a respectului de sine 

– Să evalueze beneficiile dezvoltării respectului de sine 

Resurse: fişa de lucru – “Blazonul personal”. 

Mod de lucru: 

▪ Se oferă fiecărui participant o fişă de lucru şi se dau explicaţii în legătură cu cele patru cadrane: 

cadranul 1 – ceva pozitiv despre munca ta (la şcoală) 

cadranul 2 – ceva ce îţi place să faci în timpul liber 

cadranul 3 – ceva despre trecutul tău 

cadranul 4 – un scop pe care ţi-ai dori să îl atingi 

▪ Sunt invitaţi să completeze fiecare cadran cu un desen, simbol sau cuvinte şi, în panglica de sub 

blazon, să scrie o deviză, un vers, un proverb,etc., ceva care li se pare că-i reprezintă cel mai bine şi 

care ar dori să le amintească celorlalţi de ei. 

▪ Pentru completarea spațiului de sub blazon, li se oferă elevilor o listă de proverbe, din care trebuie să-

și aleagă unul care li se potrivește. În prealabil, înțelesul acestor proverbe a fost deslușit împreună cu 

elevii, prin exemple concrete. 

▪ La final, sunt invitaţi să împărtăşească celorlalți colegi ceea ce au lucrat. 

▪ Sunt întrebați cum se simt atunci când vorbesc despre ei înșiși. 

Activitatea a avut un impact pozitiv, întrucât elevilor li s-a dat ocazia să deseneze ceva ce le face plăcere. Au 

avut ezitări în a-și prezenta lucrarea în fața clasei, cei mai mulți preferând să vorbească de la locul lor în bancă. 

Cei mai mulți au spus că s-au simțit importanți atunci când au vorbit despre ei înșiși. 

Analizând desenele din cadranul 1 privind activitatea la școală, constatăm că elevilor le place să citească, să 

scrie sau să picteze. Unor fetițe le place să joace rolul învățătoarei. În alte activități, acestea au explicat că le 
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este greu să se impună în fața colegilor, în anumite momente. De aici, probabil nevoia de a avea autoritate în 

fața unui grup. 

Alți doi elevi (băiat și fată) s-au desenat în fața clasei, ceea ce exprimă nevoia de a se afirma, de a fi activi în 

timpul orelor. Menționez că, acești elevi sunt persoane introvertite, lipsite de încredere în forțele proprii, foarte 

timide, cu dificultăți de exprimare orală. Vorbesc foarte încet, parcă cu teamă și au nevoie de mai mult timp 

pentru formularea răspunsului la o întrebare. 

O altă fetiță a reprezentat activitatea de la școală desenând o inimă cu multe steluțe, ceea ce ar putea să exprime 

sentimentul de bine/confortul pe care îl are aceasta la școală. 

Un alt copil (băiat) a arătat în desenul său că cel mai mult la școală îi place să se joace, mașinile fiind obiectul 

său preferat. Este un copil care se simte foarte bine în activitățile de grup, în jocurile de spargere a gheții. 

Concluziile acestui exercițiu au fost valorificate ulterior prin realizarea unor proiecte tematice despre obiectele 

preferate ale copiilor. Am reușit să abordez interdisciplinar anumite teme ce au trezit interesul elevilor. 

Desenele din cadranul 2 îi prezintă pe elevi în mediul cel mai drag, familiar și anume locul de acasă. Mulți 

copii au desenat că le place să stea acasă în timpul liber, să se joace diferite jocuri în curtea casei, să citească 

ceva ce le face plăcere, să folosească calculatorul pentru diferite jocuri educative sau privitul la televizor. 

Pentru mulți dintre copii (mai ales pentru băieți) petrecerea timpului liber înseamnă jocul cu mingea afară. 

Multe fetițe au desenat flori sau animale, ceea ce evidențiază sensibilitatea deosebită, nevoia de afecțiune, 

frumusețea lor interioară fiind o oglindă a frumuseții exterioare, a naturii. 

 

Vrei să te bucuri mai mult de viață? Să elimini stresul și să ai o mai bună igienă emoțională? Apelează 

cu încredere la mindfulness. 

Pentru practicarea mindfulness, avem la îndemână două maritipuri de tehnici și strategii: formale și informale. 

Tehnicile formale presupun 

exersarea unor tehnici de meditație bazate pe observarea senzațiilor corporale și a respirației, precum și 

exersarea unor posturi ușoare de Hatha Yoga. 

Tehnicile informale presupun focusarea atenției și observarea de-a lungul zilei a unor stări, emoții, gânduri în 

timpul activităților cotidiene. 

O să dau mai jos câteva exemple ce pot fi utilizate și acasă, în metrou, tramvai, autobuz sau la birou. Atenție: 

nu atunci când conducem! 

În programul de opt săptămâni pe care îl propun, împreună cu colegii mei de la Centrul de practică în 

Mindfulness, regăsim tehnicile din programul original MBSR (Mindfulness Based Stress Reduction) dezvoltat 

de Jon Kabat Zinn. 

Este de preferat ca aceste tehnici să fie mai întâi exersate cu ghidajul unui trainer, însă pentru autodidacți iată 

câteva exerciții. 

Body-scan 

Retrage-te într-un loc liniștit și confortabil. Observă cu ochii închiși, timp de 5 sau 10 minute, senzațiile ce pot 

apărea în corp. 
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Poți începe actul observației de la tălpi în sus sau din creștetul capului, în jos. Acordă din când în când atenție 

și respirației tale și revino apoi asupra corpului. 

Observă-ți și mintea. Dacă pleacă (și pleacă…), adu-o din nou, cu blândețe asupra corpului, fără a eticheta, 

fără a te critica. 

Alege o activitate plăcută de peste zi 

Poate când citești ceva, când te plimbi în parc, poate un moment când te întâlnești cu cineva drag, poate când 

savurezi cafeaua de dimineață. 

Începe să observi pentru câteva zeci de secunde ce simți în acest timp în corp, observă emoția… observă-ți 

mintea, gândurile… și le poți aduce blând înapoi, în experiența ta din Aici și Acum… Alege-ți o ancoră. 

În timp ce călătorești cu un mijloc de transport sau pe scaunul din dreapta al autoturismului poți alege un stimul 

vizual din jur sau un stimul auditiv, o melodie. 

Rămâi atent câteva zeci de secunde observând, în timp ce mintea analizează stimulul ales, cum te 

simți, emoțiile, senzațiile corporale… Trăiește această experiență de a fi în acest prezent, cu ajutorul stimulului 

ales. 

Pasi către meditația  ALUNGAREA STRESULUI 

1. Creează un timp și un spatiu dedicat meditației 

Practicarea in mod regulat a meditatiei mindfulness are beneficii nu doar asupra starii psihice, dar si a starii de 

sanatate, asa ca alegeti o ora, aceeasi in fiecare zi si mediteaza. Ideal ar fi sa faci acest lucru intr-un loc linistit, 

departe de orice ar putea sa-ti distraga atentia. 

 

2. Practica meditatia progresiv 

Pentru a ajunge la starea de meditatie profunda ai nevoie de o anumita perioada de acomodare, intrucat poate 

fi destul de dificil pentru inceput sa inveti sa te deconectezi de la tot. Incepe cu a practica meditatia timp de 5 

minute apoi, incet, mareste perioada pana la 15-40 de minute. 

3. Gășeste-ți o poziție confortabilă 

Inainte de a incepe meditatia propriu-zisa trebuie sa te faci comod. Aseaza-te pe podea sau iarba cu picioarele 

incrucisate, sau pe un fotoliu, important este sa te simti bine pentru a-ti putea pastra concentrarea. 

 

 

http://www.psychologies.ro/cunoaste-te/ce-auzim-cand-ascultam-muzica-2143841
http://www.psychologies.ro/nestlefitness/miscare-pentru-emotii-pozitive-2141257
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4. Verifică-ți postura 

Inainte de a incepe incearca sa stai cat mai drept, iar mainile sa fie intr-o pozitie cat mai confortabila. Gatul sa 

fie intins, obrazul inclinat putin in jos, iar umerii relaxati, apoi inchide ochii sau priveste in departare, la cativa 

pasi in fata ta. 

5. Menține-ti atenția către respirație 

In momentul in care inspiri si expiri incearca sa te concentrezi doar acolo, iar in momentul in care mintea 

incepe sa lucreze si sa te duca departe, intoarce-te iar la respiratie. Capacitatea de a putea sa fii atent doar la o 

singura activitate necesita mai mult efort si dedicare, dar nu este imposibil. 

6. Fii blând cu tine 

Nu trebuie sa te superi daca nu vei reusi de prima data, iar mintea va lucra asa cum vrea ea sau chiar vei adormi. 

Va exista mult dialog in interiorul tau, insa incet si cu mai multa atentie vei reusi sa il elimini in totalitate. 

7.  Pregăteste-te pentru o revenire ușoară 

După ce s-a scurs timpul dedicat meditației, mai tine ochii închiși încă puțin, pana te simți pregătit să-i deschizi. 

Încearcă să te gândești la ce ai simțit și la împlinirea pe care ți-o oferă momentul acela când ești cu adevărat 

doar tu cu tine. 
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FIȘĂ DE LUCRU – EDUCAREA LIMBAJULUI 

 

Prof. Nosal Raluca Irina 

Grădinița P.P. „Floarea-Soaelui” Reșița 

Unește printr-o linie și spune a, al, ai, ale cui sunt? 

Formulează propoziții cu nuele fiecărui personaj! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câte silabe are cuvântul? Trasează o linie de la imagine la numărul de silabe! 
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FIȘĂ DE LUCRU 

METODA TRIUNGHIURILOR CONGRUENTE 

PROF. DUMESCU DAN  

LICEUL TEORETIC „CORIOLAN BREDICEANU”, LUGOJ 

 

1.  În exteriorul triunghiului ascuțitunghic MNP se construiesc triunghiurile echilaterale MNQ și MPR. 

Să se demonstreze că QP = NR. 

2.   Se consideră un triunghi ABC și E mijlocul segmentului [BC], iar D, respectiv F este mijlocul 

segmentului [BE], respectiv [EC]. Pe semidreapta (AE se consideră un punct M, astfel încât [AE] ≡ 

[EM]. Atunci : 

a) Să se arate că [AF] ≡ [DM]; 

b) Să se arate că ∡CAF ≡ ∡BMD. 

3.    Fie triunghiul ∆ MPN și punctele A, B, astfel încât A ∈ ( MP), B ∈ (NP), [ PA] ≡[ PB]  și  

 < PAN ≡ < PBM. Dacă ( AN) ∩ (BM) = {Q} și (PQ) ∩ (MN) = {R}, arătați că ∆ QMR ≡ ∆ QNR. 

4. Se consideră triunghiul ∆ ABC în care m( ∡ABC) = 76°, m(∡ACB) = 72° și punctele M ∈ [AB] ;i P 

∈ [AC] astfel încât m(∡ABP) = 22° și m(∡ACM) = 44°. Să se afle măsura unghiului ∡AMP. 

5. În triunghiul ∆ABC cu m(∡A) = 90° și [AB] ≡ [AC] se consideră punctele M ∈ (BC), N ∈ (AB), Q ∈ 

(AC) , astfel încât [AB] ≡ [BM], [CM] ≡ [BN] și [BC]  ≡ [AQ]. Demonstrați că: 

a)  Triunghiul ∆ AMN este isoscel; 

b)  Punctele N ,M, Q sunt coliniare. 

6.  Fie ∆ ABC un triunghi oarecare cu AB< AC și punctele D ∈ ( AC astfel încât [ AD] ≡ [AB] și E ∈ 

(AB, astfel încât  [AE] ≡ [AC].  Dacă DE ∩ BC = { F }  și G este mijlocul segmentului [EC] ,arătați 

că: 

a) (AF este bisectoarea unghiului ∡EAC; 

b) A, F, G sunt puncte coliniare. 

7. Triunghiul ∆ AOB are [OA] ≡ [OB] , iar ]n exteriorul său se consideră ∡OAE ≡ ∡OBD, unde E ∈ (BO 

și D ∈ ( AO. Să se arate că: 

a) [AE] ≡ [BD].  

b) ∆ AED ≡ ∆ BDE.  

8. Se dă triunghiul ∆  ABC cu ( AB ) ≡ ( AC) și fie M ∈ ( AB) și N ∈ (AC), astfel încât  ( AM) ≡ (AN), 

iar {P} = BN ∩ CM.  

a) Să se  demonstreze că (BP) ≡ (CP). 

b) Să se arate că  (AP este bisectoarea unghiului ∡BAC. 

9. Considerăm triunghiul ∆ ABC cu m(∡C) =  60°. Pe prelungirea laturii AC dincolo de C se ia punctul 

D, iar pe prelungirea laturii BC dincolo de C se ia punctul E, astfel încât BD = DE. Dacă AD=CE, 

demonstrați că triunghiul ∆ ABC este echilateral. 

10. Se consideră triunghiul ∆ ABC cu bisectoarele [BB`] și [CC`]  ( punctele B` și C` se găsesc pe (AC) 

respectiv (AB)). Știind că [BB`] ≡ [BC], [CC`] ≡[CB] și că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi 

este de 180°, să se afle măsurile unghiurilor triunghiului. 

11. Fie triunghiul ∆ ABC cu [AB] ≡ [AC] și m(∡A) < 90°. În exteriorul triunghiului construim 

triunghiurile dreptunghice isoscele ∆ ABE și ∆ ACD cu m(∡CAD) = m(∡BAE) = 90°. 

a) Dacă ( AM și (AN sunt bisectoarele unghiurilor ∡BAC, respectiv ∡DAE, iar M ∈ BC și N ∈ ED, 

arătați că punctele M, A, N sunt coliniare. 

b) Demonstrați că segmentele [EC] și [BD] sunt congruente 

c) Determinați măsura ∡BAC pentru ca segmentele [BC] și [DE] să  fie congruente. 
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12.  Pe o dreaptă se consideră în această ordine punctele A, B, C, D. În exteriorul dreptei, de aceeași parte, 

se aleg punctele E, F, astfel încât ∆ EAB ≡ ∆ FDC. Fie M mijlocul segmentului [AB], iar N mijlocul 

segmentului [CD]. 

a) Să se arate că [EM] ≡ [FN]. 

b) Demonstrați că [EN] ≡ [FM]. 

13. Fie [ AB] și [ CD] două segmente concurente în punctul O. Arătați că dacă O este mijlocul lui AB și 

AC + CO = BD + DO, atunci ∡ACO și ∡BDO sunt congruente. 

14. Se consideră  ∆ABC cu AB = 6 cm, BC = 10 cm și  m(∡ABC) = 120°. Pe bisectoarea ∡ABC se ia un 

punct M, astfel încât MB = 16 cm. Calculați măsurile unghiurilor ∆MAC. 

15. Fie ∆ABC în care AB < AC. Bisectoarea [AY a ∡B`AC, A ∈ (BB`) intersectează prelungirea laturii 

BC în punctul M. Pe [AY se construiește segmentul [AN] ≡ [AM]. Bisectoarea ∡BAC intersectează 

latura BC în punctul D, iar DN intersectează latura AC în punctul E. Să se demonstreze că : 

a) ∆AMD ≡ ∆AND 

b) ∆AMB ≡ ∆ANE. 

16. Se dă ∆ABC, cu AB < AC și semidreapta [AD bisectoarea ∡BAC, cu D ∈ [BC]. Considerăm [AE 

semidreapta opusă cu [ AC] și [AM bisectoarea ∡EAB, cu M ∈ [BC]. Fie F ∈ AM, F ≠ M, astfel încât 

[ AB] ≡ [ AF]. Arătați că: 

a) [MD] ≡ [ DF]. 

b) [ AB] ≡ [ AN], unde {N} = AC ∩ DF. 

17. Fie ∡xOy cu măsura  de 15°. Se consideră punctele A, C, E pe semidreapta (Ox și B, D, F pe 

semidreapta (Oy astfel încât OA = AB =BC =CD=DE= EF. 

a) Demonstrați că ∆ CDE este echilateral. 

b) Demonstrați că [BD] ≡ [CF]. 

18. Se dau segmentele [AB] și [ CD], concurente în punctul M, astfel încât AB = 24 cm,  3AM=AB, MD 

= 2MC și MC = 8 cm. Fie { E} = AD ∩ BC. Demonstrați că : 

a) ∡ADM ≡ ∡ CBM. 

b) [ ED] ≡ [ EB] 

c) [EM este bisectoarea ∡DEB. 
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Fișă de lucru 

Substantivul, Clasa a VII-a 

                                                                                                             Prof. Dumescu Mihaela 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, Timiș 

Citește cu atenție textul: 

„Drumul până la şcoală este scurt – cinci minute de-a lungul râului, pe stradă. Am ajuns la timp şi 

ziua de examen a trecut aşa cum trecea de fiecare dată. La sfârşitul zilei eram obosită, dar eram şi bucuroasă 

că mă descurcasem bine la test. Când a venit autobuzul, am coborât treptele. Ne-am înghesuit înăuntru, 

douăzeci de fete şi doi profesori, pe cele trei rânduri de scaune care se întindeau dintr-un capăt în altul al 

autobuzului. Era cald şi murdar, fără ferestre, doar cu o folie galbenă de plastic, care se lovea de o parte a 

maşinii în timp ce mergeam la ora de vârf pe străzile aglomerate din Mingora. ” 

                                                                         Malala Yousafzai, Eu sunt Malala 

 

1. Indică genul primelor șase  substantive din textul dat. 

2. Identifică un substantiv de genul neutru, numărul singular, articulat hotărât. 

3. Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate. 

4. Menționează funcția sintactică a cuvântului scris îngroșat, apoi alcătuiește un enunț în care acel 

substantiv să aibă o altă funcție. 

5. Subliniază substantivele formate cu sufixe moționale din lista dată, încercuind sufixele. 

prințesă       rac       rățoi        lăptăreasă        crocodil 

6. Taie cu o linie intrusul din fiecare serie de mai jos: 

a) aragaz; azil; plapumă; stilou. 

b) farfurie; floare; caiet; elevă. 

c) amic; copac,sac; vas. 

7. Formează, cu ajutorul sufixelor, substantive colective de la cuvintele date. 

mesteacăn, student, piatră, țăran. 

8. Indică forma de plural a substantivelor compuse date : 

Prim-balerină;                   prim-plan. 

9. Alcătuiește câte un enunț care să conțină un substantiv defectiv de singular, respectiv unul defectiv 

de plural. 

10. Scrie sinonime pentru următoarele locuțiuni substantivale : 

ajungere la sapă de lemn;   trecere în lumea celor drepți;   băgare de seamă. 
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ADUNAREA ȘI SCĂDEREA NUMERELOR NATURALE DE LA 0 LA 31 

FĂRĂ TRECERE PESTE ORDIN, CLASA I 

 

Prof. Tănase Victorița 

Liceul Teoretic ”Ioan Petruș”, Otopeni-Ilfov 

 

 

1. Numerele care se adună sau se scad se numesc: 

a) factori; 

b) termeni.  

 

2. Rezultatul adunării se numește:  

a) sumă sau total;  

b) rest sau diferență.  

 

3. Rezultatul scăderii se numește:  

a) rest sau diferență; 

b) sumă sau total. 

 

4. Suma numerelor 17 și 12 este: 

a) 5; 

b) 29. 

 

5. Diferența numerelor 21 și 10 este: 

a) 31;  

b) 11.  

 

6. Numărul cu 12 mai mare decât 14 este: 

a) 26; 

b) 2. 

 

7. Operația matematică prin care aflăm suma vecinilor lui 13 este: 

a) 12+14; 

b) 14-12. 

 

8. La diferența numerelor 23 și 11, adaugă cel mai mic număr par de două cifre. Cât ai obținut? 

a) 12; 

b) 22. 

 

9. Adaugă 12 la succesorul nr.16. Cât ai obținut? 

a) 26; 

b) 29. 

 

10. Din diferența numerelor 29 și 8, scade predecesorul numărului 11. Cât ai obținut? 

a) 21; 

b) 11. 

 

11. Care este dublul numărului 12? 

Exerciții-antrenament 
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a) 24; 

b) 22. 

 

12. Care este triplul numărului 10? 

a) 13; 

b) 30. 

 

13. La suma numerelor 10, 5 și 2, adaugă vecinul mai mare al numărului 9. Cât ai obținut? 

a) 17; 

b) 27. 

 

14. Mă gândesc la un număr. Îi adaug 3, apoi 5 și obțin 29. La ce număr m-am gândit? 

a) 21; 

b) 8. 

 

15. Am 27 bomboane. Ieri am mâncat 4, iar astăzi 3. Câte bomboane mai am? 

a) 7; 

b) 20. 

 

16. Am 30 lei. Cumpăr o minge care costă 21 lei și o carte care costă 8 lei. Ce rest primesc? 

a) 29; 

b) 1. 

 

17. Eu am 24 ani, iar vărul meu are 13 ani. Cu cât este mai mic vărul meu decât mine? 

a) 11; 

b) 12; 

 

18. La dublul numărului 3, adaugă suma vecinilor lui 11. Cât ai obținut? 

a) 22; 

b) 28. 

 

19. Din triplul numărului 11, scade cel mai mic număr de două cifre impare. Cât ai obținut? 

a) 22; 

b) 33. 

 

20. Cu cât este mai mare numărul 28 decât suma numerelor 10 și 13? 

a) 23; 

b) 5. 

 

21. Într-o curte sunt 11 găini și cu 4 mai multe rațe. Câte păsări sunt în total? 

a) 26; 

b) 15. 

 

22. Micșorează cu 10 diferența nr. 31, 20 și 1. 

a) 10; 

b) 0. 
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NUMERE DEOSEBITE 

Prof. Sebastian Gheorghiță 

Liceul Teoretic „ Coriolan Brediceanu” Lugoj, Timiș 

 

În articolul de față mi-am propus să prezint o serie de numere naturale, cu diferite proprietăți, mai 

puțin cunoscute publicului larg. Astfel vom vorbi despre numere politicoase, numere fericite, numere 

narcisiste, numere Harshad sau numere Friedman. 

1. Numerele politicoase sunt numerele naturale care pot fi scrise ca suma dintre două sau mai multe 

numere consecutive. Numerele care nu sunt politicoase se numesc numere nepoliticoase.  

Se observă ușor că orice număr impar este un număr politicos, deoarece se poate scrie ca suma dintre 

un număr par și un număr impar, consecutive. Spre exemplu:  5=2+3, 11= 5+6 sau 2019 = 1009+1010. 

Există și o teoremă care stabilește care sunt numerele nepoliticoase și anume: Toate puterile lui 2𝑛, 

adică numerele de forma 2 (de exemplu: 2,4,8,16,32,64 etc.) sunt numere nepoliticoase. 

Așadar, toate celelalte numere pare sunt politicoase, adică se pot scrie ca suma dintre mai multe numere 

consecutive. 

Exemple: 

 6=1+2+3; 

20 = 2+3+4+5+6;  

200 = 38+39+40+41+42;  

2016 = 285+286+287+288+289+290+291 

 

        2. Se numesc numere fericite, numerele naturale cu proprietatea că prin însumarea iterativă a pătratelor 

cifrelor lor se ajunge în cele din urmă la numărul 1. 

Numerele care nu au această proprietate se numesc numere nefericite. 

Exemple: 

Numărul 7 este fericit pentru că:  

4972 = ; 9794 22 =+ ; 13079 22 =+ ; 10031 222 =++ ; 101 22 =+ . 

Primele 15 numere fericite sunt: 1, 7, 10, 13,19,23,28,31,32,44,49,68,70,79,82. 

De asemenea, numărul 2019 este fericit, deoarece : 22 + 02 + 12 + 92 = 86; 82 + 62 = 100; 12 + 02 + 02 =

1. 

Supunând orice număr acestei operații, în cele din urmă se va ajunge doar la unul din următoarele 

numere posibile: 0, 1, 4, 16, 20, 37, 42, 58, 89 sau 145. 
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  Prin orice permutare a unui număr fericit ( nefericit ) se obține un număr fericit ( nefericit ). 

 

  3. Numărul natural n, având un număr de k cifre, se numește număr Armstrong ( sau narcisist ) dacă 

este egal cu suma cifrelor sale ridicate fiecare la puterea k. 

 

Exemple: 

333 351153 ++= ;  

;073370 333 ++=  

4444 43611634 +++=  

Denumirea provine de la Michael F. Armstrong.  

  S-a stabilit că sunt doar 4 numere Armstrong de trei cifre ( 153, 370, 371, 407 ), 3 numere de patru 

cifre (1634, 8208, 9474) și 3 numere de cinci cifre (54748,92727,93084). Matematicienii au reușit să  

demonstreze că nu pot exista astfel de numere cu mai mult de 60 de cifre, iar numărul total de numere narcisiste 

existente este de 88 (numărul 2019 nu se află printre ele). 

 

4. Se numește număr Harshad ( sau Niven ) un număr natural care se împarte exact la suma cifrelor 

sale. 

Exemple: 

45 se împarte exact la suma cifrelor sale, adică la 9 

48 se împarte exact la suma cifrelor sale , adică la 12 

1729 se împarte exact la 19, care reprezintă suma cifrelor sale 

Observație: Toate numerele nenule de o cifră sunt numere Harshad. 

Suma cifrelor numărului 2019 este 12 ceea ce înseamnă că 2019 nu este un număr Harshad, deoarece un număr 

impar nu se poate împărți exact la un număr par. 

    Denumirea de numere Harshad  i se datorează matematicianului D.R.Kaprekar ( în sanscrită înseamnă 

„a aduce bucurie”), iar numere Niven au fost numite în 1997 după matematicianul canadian Ivan M. Niven. 

    Helen G. Grundman a demonstrat în 1994 că nu pot exista mai mult de 20 de numere Harshad 

consecutive. 

  

     5. Numerele Friedman sunt acele numere ce se pot exprima folosind doar cifrele lor și următoarele 

operații aritmetice de bază: adunarea, scăderea, înmulțirea, împărțirea, ridicarea la putere. Denumirea 

acestor numere se datorează matematicianului american Erich Friedman. 

 

Exemple: 

47347 3 += ;  

( ) ;241024
10

−=   



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2101 
 

;12127 7 −=  

;351153 =   

;525 2=  

;621126 =   

25 922592 =  

( ) .8313824
214 −+

=  

    Primele 15 numere Friedman sunt: 25, 121, 125, 126, 127, 128, 153, 216, 289, 343, 347, 625, 688, 

736, 1022. 

    S-au descoperit și numere Friedman mult mai mari : 

489420873489420387 −+= ;  

6930 573495633740 −+−=   
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FIȘĂ DE LUCRU 

METODA TRIUNGHIURILOR CONGRUENTE 

PROF. DUMESCU DAN  

LICEUL TEORETIC „CORIOLAN BREDICEANU”, LUGOJ 

 

19.  În exteriorul triunghiului ascuțitunghic MNP se construiesc triunghiurile echilaterale MNQ și MPR. 

Să se demonstreze că QP = NR. 

20.   Se consideră un triunghi ABC și E mijlocul segmentului [BC], iar D, respectiv F este mijlocul 

segmentului [BE], respectiv [EC]. Pe semidreapta (AE se consideră un punct M, astfel încât [AE] ≡ 

[EM]. Atunci : 

c) Să se arate că [AF] ≡ [DM]; 

d) Să se arate că ∡CAF ≡ ∡BMD. 

21.    Fie triunghiul ∆ MPN și punctele A, B, astfel încât A ∈ ( MP), B ∈ (NP), [ PA] ≡[ PB]  și  

 < PAN ≡ < PBM. Dacă ( AN) ∩ (BM) = {Q} și (PQ) ∩ (MN) = {R}, arătați că ∆ QMR ≡ ∆ QNR. 

22. Se consideră triunghiul ∆ ABC în care m( ∡ABC) = 76°, m(∡ACB) = 72° și punctele M ∈ [AB] ;i P 

∈ [AC] astfel încât m(∡ABP) = 22° și m(∡ACM) = 44°. Să se afle măsura unghiului ∡AMP. 

23. În triunghiul ∆ABC cu m(∡A) = 90° și [AB] ≡ [AC] se consideră punctele M ∈ (BC), N ∈ (AB), Q ∈ 

(AC) , astfel încât [AB] ≡ [BM], [CM] ≡ [BN] și [BC]  ≡ [AQ]. Demonstrați că: 

c)  Triunghiul ∆ AMN este isoscel; 

d)  Punctele N ,M, Q sunt coliniare. 

24.  Fie ∆ ABC un triunghi oarecare cu AB< AC și punctele D ∈ ( AC astfel încât [ AD] ≡ [AB] și E ∈ 

(AB, astfel încât  [AE] ≡ [AC].  Dacă DE ∩ BC = { F }  și G este mijlocul segmentului [EC] ,arătați 

că: 

c) (AF este bisectoarea unghiului ∡EAC; 

d) A, F, G sunt puncte coliniare. 

25. Triunghiul ∆ AOB are [OA] ≡ [OB] , iar ]n exteriorul său se consideră ∡OAE ≡ ∡OBD, unde E ∈ (BO 

și D ∈ ( AO. Să se arate că: 

c) [AE] ≡ [BD].  

d) ∆ AED ≡ ∆ BDE.  

26. Se dă triunghiul ∆  ABC cu ( AB ) ≡ ( AC) și fie M ∈ ( AB) și N ∈ (AC), astfel încât  ( AM) ≡ (AN), 

iar {P} = BN ∩ CM.  

c) Să se  demonstreze că (BP) ≡ (CP). 

d) Să se arate că  (AP este bisectoarea unghiului ∡BAC. 

27. Considerăm triunghiul ∆ ABC cu m(∡C) =  60°. Pe prelungirea laturii AC dincolo de C se ia punctul 

D, iar pe prelungirea laturii BC dincolo de C se ia punctul E, astfel încât BD = DE. Dacă AD=CE, 

demonstrați că triunghiul ∆ ABC este echilateral. 
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28. Se consideră triunghiul ∆ ABC cu bisectoarele [BB`] și [CC`]  ( punctele B` și C` se găsesc pe (AC) 

respectiv (AB)). Știind că [BB`] ≡ [BC], [CC`] ≡[CB] și că suma măsurilor unghiurilor unui triunghi 

este de 180°, să se afle măsurile unghiurilor triunghiului. 

29. Fie triunghiul ∆ ABC cu [AB] ≡ [AC] și m(∡A) < 90°. În exteriorul triunghiului construim 

triunghiurile dreptunghice isoscele ∆ ABE și ∆ ACD cu m(∡CAD) = m(∡BAE) = 90°. 

d) Dacă ( AM și (AN sunt bisectoarele unghiurilor ∡BAC, respectiv ∡DAE, iar M ∈ BC și N ∈ ED, 

arătați că punctele M, A, N sunt coliniare. 

e) Demonstrați că segmentele [EC] și [BD] sunt congruente 

f) Determinați măsura ∡BAC pentru ca segmentele [BC] și [DE] să  fie congruente. 

30.  Pe o dreaptă se consideră în această ordine punctele A, B, C, D. În exteriorul dreptei, de aceeași parte, 

se aleg punctele E, F, astfel încât ∆ EAB ≡ ∆ FDC. Fie M mijlocul segmentului [AB], iar N mijlocul 

segmentului [CD]. 

c) Să se arate că [EM] ≡ [FN]. 

d) Demonstrați că [EN] ≡ [FM]. 

31. Fie [ AB] și [ CD] două segmente concurente în punctul O. Arătați că dacă O este mijlocul lui AB și 

AC + CO = BD + DO, atunci ∡ACO și ∡BDO sunt congruente. 

32. Se consideră  ∆ABC cu AB = 6 cm, BC = 10 cm și  m(∡ABC) = 120°. Pe bisectoarea ∡ABC se ia un 

punct M, astfel încât MB = 16 cm. Calculați măsurile unghiurilor ∆MAC. 

33. Fie ∆ABC în care AB < AC. Bisectoarea [AY a ∡B`AC, A ∈ (BB`) intersectează prelungirea laturii 

BC în punctul M. Pe [AY se construiește segmentul [AN] ≡ [AM]. Bisectoarea ∡BAC intersectează 

latura BC în punctul D, iar DN intersectează latura AC în punctul E. Să se demonstreze că : 

c) ∆AMD ≡ ∆AND 

d) ∆AMB ≡ ∆ANE. 

34. Se dă ∆ABC, cu AB < AC și semidreapta [AD bisectoarea ∡BAC, cu D ∈ [BC]. Considerăm [AE 

semidreapta opusă cu [ AC] și [AM bisectoarea ∡EAB, cu M ∈ [BC]. Fie F ∈ AM, F ≠ M, astfel încât 

[ AB] ≡ [ AF]. Arătați că: 

c) [MD] ≡ [ DF]. 

d) [ AB] ≡ [ AN], unde {N} = AC ∩ DF. 

35. Fie ∡xOy cu măsura  de 15°. Se consideră punctele A, C, E pe semidreapta (Ox și B, D, F pe 

semidreapta (Oy astfel încât OA = AB =BC =CD=DE= EF. 

c) Demonstrați că ∆ CDE este echilateral. 

d) Demonstrați că [BD] ≡ [CF]. 

36. Se dau segmentele [AB] și [ CD], concurente în punctul M, astfel încât AB = 24 cm,  3AM=AB, MD 

= 2MC și MC = 8 cm. Fie { E} = AD ∩ BC. Demonstrați că : 

d) ∡ADM ≡ ∡ CBM. 

e) [ ED] ≡ [ EB] 

f) [EM este bisectoarea ∡DEB. 
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                                                            Fișă de lucru 

Substantivul- Clasa a VII-a 

                                                                                                             Prof.Dumescu Mihaela 

Liceul Tehnologic „Traian Grozăvescu” Nădrag, Timiș 

Citește cu atenție textul: 

„Drumul până la şcoală este scurt – cinci minute de-a lungul râului, pe stradă. Am ajuns la timp şi 

ziua de examen a trecut aşa cum trecea de fiecare dată. La sfârşitul zilei eram obosită, dar eram şi bucuroasă 

că mă descurcasem bine la test. Când a venit autobuzul, am coborât treptele. Ne-am înghesuit înăuntru, 

douăzeci de fete şi doi profesori, pe cele trei rânduri de scaune care se întindeau dintr-un capăt în altul al 

autobuzului. Era cald şi murdar, fără ferestre, doar cu o folie galbenă de plastic, care se lovea de o parte a 

maşinii în timp ce mergeam la ora de vârf pe străzile aglomerate din Mingora. ” 

                                                                         Malala Yousafzai, Eu sunt Malala 

 

11. Indică genul primelor șase  substantive din textul dat. 

12. Identifică un substantiv de genul neutru, numărul singular, articulat hotărât. 

13. Precizează cazul și funcția sintactică a substantivelor subliniate. 

14. Menționează funcția sintactică a cuvântului scris îngroșat, apoi alcătuiește un enunț în care acel 

substantiv să aibă o altă funcție. 

15. Subliniază substantivele formate cu sufixe moționale din lista dată, încercuind sufixele. 

prințesă       rac       rățoi        lăptăreasă        crocodil 

16. Taie cu o linie intrusul din fiecare serie de mai jos: 

d) aragaz; azil; plapumă; stilou. 

e) farfurie; floare; caiet; elevă. 

f) amic; copac,sac; vas. 

17. Formează, cu ajutorul sufixelor, substantive colective de la cuvintele date. 

mesteacăn, student, piatră, țăran. 

18. Indică forma de plural a substantivelor compuse date : 

Prim-balerină;                   prim-plan. 

19. Alcătuiește câte un enunț care să conțină un substantiv defectiv de singular, respectiv unul defectiv 

de plural. 

20. Scrie sinonime pentru următoarele locuțiuni substantivale : 

ajungere la sapă de lemn;   trecere în lumea celor drepți;   băgare de seamă. 
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FUTURE TENSES—THEORETICAL ASPECTS AND PRACTICE 

 

Conf. univ. dr. Alina Popescu 

“Ovidius” University of Constanta 

 

 

I. Theoretical Aspects 

A. Future Tenses: 

 

FUTURE SIMPLE 

-is used to express: 

1.decisions which are made at the moment of speaking and concern the future: 

e.g. I know! I will pay them a visit. 

2.promises/threats/requests/ offers: 

e.g. Will you help me? 

Of course, I will. 

3.predictions about the future which are based on what it is thought rather than on evidence: 

e.g. Thomas is sure that they will win the race. 

4. ‘lack of willingness’, when used in the negative: 

e.g. The window won’t open! 

 

Key words: soon, next Monday/ week/ year/ summer, tonight, tomorrow, etc. 

 

FUTURE CONTINUOUS 

-is used to express: 

1.actions in progress at a stated future moment: 

eg. This time next week Mike will be swimming. 

2.a polite request: 

e.g. Will you be needing the photocopier for long? I have to photocopy this document. 

Note: Words and expressions that state time (after, as soon as, as long as, before, by the time, once, when, 

whenever, while) or condition (if, in case, provided that, on condition that, supposing, unless) cannot be used 

in order to introduce a sentence which has a verb in the future tense. In this case, future tenses are replaced as 

follows: 

a. Future Simple Present Simple 

e.g. I won’t tell you anything until/unless you are sincere. (not:…until you will be sincere) 

b. Future Continuous Present Continuous 

e.g. John will be listening to music while Pam is doing her homework.(not:…while Pam will be doing her 

homework) 

c. Future Perfect Present Perfect 

e.g. We will leave as soon as/ if/ on condition that we have finished cleaning.(not: as soon as we will 

have finished cleaning) 

 

Key words: this time next week/ year, next Monday at 2 pm, in two weeks’ time, etc. 

 

FUTURE PERFECT SIMPLE 

-is used to express: 

1.actions which will be finished prior to a stated future moment: 

e.g. Paula will have solved all of her problems by Friday. 
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The mechanic won’t have fixed my car until tomorrow afternoon. 

 

Key words: by 3 o’clock/ next week, by then, etc. 

 

FUTURE PERFECT CONTINUOUS 

-is used to express: 

1.actions which will be finished prior to a stated future moment, with a focus on the time length: 

e.g. Paula will have been solving Math problems for six hours by 10 pm. 

By 2028 I will have been living in Rome for ten years. 

 

B. Other ways of expressing future time 

 

1. timetables and programs are expressed by Present Tense Simple: 

e.g. The plane to Rome takes off at 8.10 pm.  

The film starts at 10.15 pm. 

 

2. personal arrangements in the future are expressed by Present Tense Continuous: 

e.g. Her family are leaving for New Mexico next Thursday. 

 

3. To be going to is used to convey: 

a. plans or intentions related to future 

e.g. My parents are going to buy a new car. 

b. predictions based on a piece of evidence 

e.g. Look out! That tree is going to fall. 

 

 

II. Practice 

 

1. Choose the correct item: 

1. This month, Ann__ a course in British history.  

a. will take b. takes c. is taking 

2. This month next week, Ann __ a course in British history. 

a. will take b. will be taking c. takes 

3 By September, Ann __ a course in British history. 

a. will take b. is taking c. will have taken 

4. “I know, I__ a course in British history! “, exclaims Ann. 

a. will take b. am taking c. will have taken 

5. This month, Ann__ a course in British history. At least this is her intention. 

a. will take b. is going to take c. is taking 

6. While Ann__ a course in British history, I will be taking a course in British Literature. 

a. will take b. will be taking c. is taking 

7. When she finishes this course, Ann____ this topic for 40 hours. 

a. will have been studying b. will study c. will be studying 

 

 

 

 

 

2. Match column a to column b: 
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a 

1. Will you be driving your car today? 

2. What can I get you, Madam? 

3. We are having dinner at 7pm. 

4. Have you heard the good news? 

5. What are you doing this evening? 

6. Have you seen the speeding bus? 

7. How old is your son? 

8. I’m going to the chemist’s. 

9. What time shall I pick you up tonight? 

 

b 

a. It is going to have an accident. 

b. Will you buy some aspirins for me, please? I have a terrible headache. 

c. I won’t be needing it. 

d. He will be six in June. 

e. At 8pm it’s fine by me. 

f. Yes, she is getting engaged. 

g. I’ll have a kilo of sausages. 

i. By then I will have finished my work at the office. 

k. At 9 pm I will be watching the match. 

 

3. Fill in the gaps with the correct form of the verbs in brackets. Use any of the future tenses or other 

ways of expressing future time: 

 

1. Don’ t buy a new pair of socks. I_______ (knit) one for you. 

2. The Smiths _______ (build) a garage for their new car this month. They have already bought the materials. 

3. By next year, the team of explorers _________ (travel) half of the Australian continent.  

4. Next week it is your mother’s birthday. What _______(you/buy) her as a present? 

5. When Tom ______ (tell) the news to his parents, they will be extremely happy for him. 

6. After they _____ (finish) their written assignment, they will be allowed to watch TV. 

7. Michel _____ (have) a swim in the hotel pool this time next Sunday. 

8. The bank won’t give you the loan, unless you _____ (fulfill) the required conditions. 

9. It’s stuck! This box____(open). 

10. As soon as I _____ (read) this magazine, I’ll lend it to you. 

11. When your mom comes home, _____(you/practice) long? 

 

4. Correct the errors in the sentences below: 

 

1. What time will the plane land? Do you happen to know? 

________________________________________________ 

2. Tina says that she won’t leave the town until she will have visited her friends. 

__________________________________________________ 

3. The sky is clear so it will be a gorgeous day. 

____________________________________________________ 

4. Antony will help you with your problems provided that he will have time. 

_____________________________________________________ 

5. By tomorrow, everybody is going to find out about your daring plans. 

____________________________________________________ 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 
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6. Sorry, I won’t be able to drive you to the train station tomorrow morning as I’ll go to Linda’s wedding party 

tonight. 

_________________________________________________________________ 

 

5. Write your own examples using the verbs listed below in the tenses studied in this unit: 

 

to take off to leave to snow to open  to pass 

to take  to draft to attend to assess to fail 

1.____________________________________________________________ 

2.____________________________________________________________ 

3.____________________________________________________________ 

4.____________________________________________________________ 

5.____________________________________________________________ 

6.____________________________________________________________ 

7.____________________________________________________________ 

8.____________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________ 

10.___________________________________________________________ 

 

6. What will you be doing/ will you have done in three years’ time? Write about your plans in the distant 

future in approximately 150 words. 
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Model test pentru pregătirea elevilor care susțin EVALUAREA NAŢIONALĂ 2021 

CLASA a VIII-a MATEMATICĂ 

BADEA CRISTIANA 

Școala Gimnazială Nr 1 BOLINTIN –VALE, jud. Giurgiu 

• Toate subiectele sunt obligatorii. 

 • Se acordă zece puncte din oficiu. 

 • Timpul de lucru efectiv este de două ore. 

SUBIECTUL I  

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                                ( 30 puncte 

) 

5 p 1. Suma divizorilor naturali ai numărului 12: 

a) 28 

b) 27 

c) 26 

d) 24 
 

5 p 2. În tabelul alăturat sunt prezentate informațiile cu privire la numărul de timbre colecționate de Matei în trei 

zile. 

Ziua Număr timbre 

1 15 

2 14 

3 40 

Cu cât a colecționat mai mult în a treia zi decât în primele două zile?: 

a)10  

b)11  

c)12  

d) 9  
 

5 p 3. Scrierea  în ordine descrescătoare a fracțiilor ordinare: 
1

5
,

1

8
,

2

12
,

2

14
 este următoarea: 

a) 1

8
,

2

14
,

2

12
,
1

5
 

 

b) 2

12
,

2

14
,
1

5
,
1

8
 

 

c) 2

14
,

2

12
,
1

8
,
1

5
 

 

d) 1

5
,

2

12
,

2

14
,
1

8
 

  
 

5 p 4. Iulian a programat ca centrala termică să se oprească ziua la temperatura de 

+240  C, iar noaptea la temperatura de +220 C. Diferența dintre valoarea temperaturii setată pentru zi            

și cea pentru noapte este egală cu: 

a) +30C 

b) −30C 

c) +20C 

d) −20C 

 

 

  
 

5 p 5.  Media geometrică a numerelor reale a=√29 + 5 și b=√29 − 5   este egală cu: 

a) 4 
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b) √2  
c) 2 

d) √34  
 

5 p 6.                      

  

Cel mai mare număr natural scris cu trei cifre diferite, divizibil cu 5 și cu 2 este: 

a) 980 

b) 890 

c) 990 

d) 970 

  
 

SUBIECTUL al II-lea 

Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect.                                                        ( 30 puncte ) 

5 p 1. Se consideră punctele 

𝐴, 𝐵, 𝐷, 𝐶 coliniare(în 

această ordine) astfel încât  

𝐴𝐵 = 𝐵𝐷 = 𝐷𝐶 = 4 cm. 

Știind că M este mijlocul 

segmentului [𝐵𝐷], valoarea 

diferenței lungimilor 

segmentelor AM și DC este 

egală cu: 

a) 2 𝑐𝑚 

b) 4 𝑐𝑚 

c) 6 𝑐𝑚 

d) 8 𝑐𝑚 
 

 

 

 

 

 

 

5 p 2. În figura alăturată dreptele 

𝑎 și 𝑏 sunt paralele.Dacă 

măsura unghiului 2 este 

egală cu  
750 ,atunci măsura 

unghiului 5 este egală cu:  

a) 1100 

b) 1050 

c) 1800 

d) 750 

  
 

 

 
 

 

5 p 3. Punctele 𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷 din 

figura alăturată reprezintă 

trei obiective turistice.Un 

grup de turiști aflat în 

punctul A urmează să se 

deplaseze către punctul B 

parcurgând urmatorul 

traseu în linie dreaptă    A-

D-B, unde D este mijlocul 

distanței dintre punctele A 

și C. Dacă AB=AC=8√3 

km , 𝑚(∢𝐵𝐴𝐶) = 600, 
atunci lungimea traseului ce 

urmează a fi străbătut este: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

 

 

 

4(√3 + 3) km 

b) 4(√3 + 1) km 

c) 4(2√3 + 3) km 

d) 4(√3 + 4) km 
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5 p 4. În figura alăturată este 

reprezentată schematic o 

terasă(ce are forma unui 

trapez cu bazele AB și 

CD).Proprietarul dorește să 

o placheze cu gresie.Făcând 

măsurătorile obține  

AB= 4 m, CD= 6 m și AM= 

3 m ,unde AM este distanța 

de la A la DC. Dacă 1𝑚2de 

gresie costă 40 lei, costul 

gresiei necesare pentru 

întreaga terasă este de (se 

neglijează pierderile): 

a) 550 lei 

b) 500 lei 

c) 700 lei 

d) 600 lei 

  
 

 

 

    

  

5 p 5. În figura alăturată punctele 

A,B,C aparțin cercului de 

centru 𝑂 și raza 𝑅 =
10 𝑐𝑚. Dacă 𝑚(∢𝐴𝐵𝐶) =
300,aria triunghiului 𝐴𝑂𝐶 

este egală cu: 

 

 

 

 
 

a)  10 𝑐𝑚2 

b) 100√3 𝑐𝑚 2 

c) 25√3 𝑐𝑚 2 

d) 100√2 𝑐𝑚 2 

  

5 p 6. Oana are o piscină în formă 

de paralelipiped 

dreptunghic cu lungimea de 

4 m, lățimea de 3 m și 

înălțimea de 2,5 m. Câți litri 

de apă vor fi în piscină dacă 

dorește ca înălțimea apei să 

fie de 2 m? 

 

 

 

a) 24000 

b) 26000 

c) 22400  

d) 30000 
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SUBIECTUL al III-lea  

Scrieți rezolvările complete.                                                                                             ( 30 puncte )                                                                                                                                                                 

5 p 1. Mai mulți copii vor să cumpere un obiect . Dacă fiecare copil contribuie cu câte 6 lei, le-ar mai trebui încă 5 lei. 

Dacă fiecare copil ar da câte 7 lei, vor avea cu 7 lei mai mult decât costă obiectul.  

a) Este posibil ca numărul copiilor să fie egal cu 10? Justificați răspunsul! 

b) Câți lei costă obiectul? 

5 p 2. 
Fie expresia ( ) ( )( ) ( )22

3323223)( +−+−−−= xxxxxE  ;  𝑥 ∈ ℝ 

a) Arătați că 𝐸(𝑥) = 𝑥2 − 18𝑥 + 15;   pentru orice 𝑥 ∈ ℝ  

b) Rezolvați în R ecuația 65)( −=xE . 

5 p 3. Se consideră funcția 𝑓: ℝ → ℝ, 𝑓(𝑥) = 4𝑥 − 8. 

a) Reprezentați grafic  funcția într-un sistem de coordonate xOy 

b) Determinați aria triunghiului format de graficul funcției 𝑓 cu axele de coordonate. 

5 p 4. În figura alăturată este reprezentat un 

romb 𝐴𝐵𝐶𝐷 . Se cunosc lungimile 

diagonalelor  

𝐵𝐷 = 6√5 cm și 𝐴𝐶 = 8√5 cm. 

 

 
 

 

 

a) Arătați că 𝐴𝐵 = 5√5  cm 

b) Aflați distanța de la punctul D la AB. 

5 p 

 

 

 

 

 

 

5 p 

 

5. 

 

 

 

 

În figura alăturată este reprezentat un 

triunghi dreptunghic 𝐴𝐵𝐶 cu  𝑚∢𝐴 =
900, 𝑚∢𝐵 = 300 

𝐵𝐶 = 𝑎;   𝑎 ∈ 𝑁∗ 

 

 

 

 

 

 

 

a) 
Arătați că 𝐴𝐵 =  

𝑎√3

2
 

b) 

 

6. 

 

 

 

a) 

 

b) 

Arătați că perimetrul triunghiului ∆𝐴𝐵𝐶 

este mai mic decât 10 pentru 𝑎 = 4. 
 

O piesă are forma unei piramide 

patrulatere regulate VABCD.   Latura 

bazei ABCD are lungimea de 12 cm , 

VM =6√3 cm,  M este mijlocul laturii 

BC, O este centrul bazei ABCD. 

Stabiliți dacă în piesă  încape o cantitate 

de 600 mililitri de apă. 

 

Aflați distanța de la punctul O la planul 

(VBC). 

 

 

 

 

 

 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2113 
 

 

BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE 

       Model test pentru EVALUAREA NAŢIONALĂ PENTRU ABSOLVENȚII CLASEI a VIII-a  

2021 

Subiectul I (30 puncte) 

1.   a) 5 p 

2.  b) 5 p 

3.  d) 5 p 

4.  c) 5 p 

5.  c) 5 p 

6.  a) 5 p 

 

Subiectul al II-lea (30 puncte) 

1.  a) 5 p 

2.  b) 5 p 

3.  a) 5 p 

4.  d) 5 p 

5.  c) 5 p 

6.  a) 5 p 

 

Subiectul al III-lea (30 puncte) 

1.  a) Dacă ar fi 10 copii și fiecare ar participa cu 6 lei ,s-ar obține 60 lei,iar obiectul ar costa 65 lei. 

Dacă fiecare copil din cei 10 ar contribui cu câte 7 lei,suma obținută este 70 lei, iar obiectul ar costa 63 

lei(contradicție cu prețul obiectului obținut anterior, 65 lei).Așadar, nu este posibil ca numărul copiilor să 

fie egal cu 10. 

1 p 

 

1 p 

𝐛) fie x numărul copiilor și y prețul obiectului,          
6x + 5 = y ;        7x − 7 = y,

x = 12, y = 77 lei
 

12 copii
77 lei prețul obiectului

   

 

  2 p 

  1 p 

2.  a) 𝐸(𝑥) = 3(𝑥2 − 4𝑥 + 4) − (𝑥2 − 12) − (𝑥2 + 6𝑥 + 9) 

               = 𝑥2 − 18𝑥 + 15;   pentru orice 𝑥 ∈ ℝ 

  1 p 

  1 p 

b) 𝑥2 − 18𝑥 + 15 = −65; 𝑥2 − 18𝑥 + 80 = 0 

(𝑥 − 10)(𝑥 − 8) = 0;  𝑥 ∈ {8, 10};  𝑥 ∈ ℝ 

  1 p 

  2 p                   

3.  a) Se determină și se reprezintă în sistemul de axe ortogonale xOy două puncte ale graficului. 

           Se trasează graficul funcției f. 

1 p 

1 p 

b) Punctele de intersecție ale graficului funcției 𝑓 cu axele de coordonate sunt 𝐴(2, 0) și 𝐵(0, −8).  

𝑚(∢𝐴𝑂𝐵) = 900 ⇒ Aria ∆𝐴𝑂𝐵 =
𝐴𝑂∙𝐵𝑂

2
=

2∙8

2
=8 

 1 p 

 2 p 

4.  a) Punctul O, intersecția diagonalelor,este mijlocul acestora AO=OC=4√5 cm, BO=OD= 3√5 cm. 

Se aplică teorema lui Pitagora în ∆𝐴𝑂𝐵, m∢𝐴𝑂𝐵 = 900 ș𝑖 se obține   𝐴𝐵 = 5√5 cm  

1 p 

1 p 

 

𝐛)    𝐷𝐸+𝐴𝐵 ⇒ 𝑑(𝐷, 𝐴𝐵) = 𝐷𝐸  ;  𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 = 𝐴𝐵 ∙ 𝐷𝐸      𝐴𝐴𝐵𝐶𝐷 =
𝐴𝐶 ∙ 𝐵𝐷

2
= 120 cm2 

   𝐴𝐵 ∙ 𝐷𝐸 = 120 cm2;     𝐷𝐸 =
24√5

5
 cm 

1 p 

 

2 p 
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5.  

𝐚) 
       𝑐𝑜𝑠 ∢𝐵 =

𝐴𝐵

𝐵𝐶
=

√3

2
⇒    

𝐴𝐵 =
𝐵𝐶√3

2
=

𝑎√3

2
  

  

1 p    

1 p 

b)Aplicând teorema unghiului de 300 în triunghiul 𝐴𝐵𝐶, rezultă 𝐴𝐶 =
𝐵𝐶

2
, 

pentru 𝑎 = 4 , 𝑃∆𝐴𝐵𝐶 = 𝐴𝐵 + 𝐴𝐶 + 𝐵𝐶 = 2√3 + 2 + 4 = 6 + 2√3 

                      √3 < 2;     2√3 < 4;    2√3 + 6 < 10 

1 p 

 

2 p 

       

6.  a) 𝑉 =
𝐴𝑏𝑎𝑧𝑒𝑖∙ℎ

3
;      𝐴𝑏𝑎𝑧𝑒𝑖 = 𝑙2 = 122 = 144 cm2,OM este linie mijlocie în ∆𝐷𝐵𝐶 , OM=6 cm 

În ∆𝑀𝑂𝑉 se aplică teorema lui Pitagora ⇒ 𝑉𝑂 = 6√2 cm 

 𝑉 =
144∙6√2

3
cm3 = 288√2cm3 < 288 ∙ 2cm3 = 576cm3 < 600cm3= 600 ml apă,  

așadar în piesă nu poate să încapă o cantitate de 600 ml apă. 

1 p 

 

 

 

1 p 

     b) 𝑂𝐸+𝑉𝑀, 𝐸 ∈ (𝑉𝑀); 𝑉𝑀+𝐵𝐶; 𝐵𝐶+𝑂𝑀 ; 𝑉𝑀, 𝐵𝐶 ⊂ (𝑉𝐵𝐶) ⇒ 𝑂𝐸+(𝑉𝐵𝐶),  

așadar 𝑑(𝑂, (𝑉𝐵𝐶)) = 𝑂𝐸;  𝑂𝐸 este înălțime în ∆𝑂𝑀𝑉, m∢𝑀𝑂𝑉 = 900 

 𝑂𝐸 =
𝑉𝑂∙𝑂𝑀

𝑉𝑀
=

6√2∙6

6√3
= 2√6 cm. 

 

2 p 

 

1 p 
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Fișă de evaluare prin aplicații practice - Contabilitatea capitalurilor proprii 

 
                           Prof.  Zamciuc Cristina 

 Colegiul Economic ” Octav Onicescu” Botoșani 

 

 

Organizarea elevilor clasei în 5 grupe: 3 grupa a cate 5 si 2 gupe a cate 6 persoane în vederea desfășurării 

activității . 

1. Anunțarea conținutului activității: Recapitulare – Contabilitatea capitalurilor proprii.    

Profesorul prezintă pe scurt elevilor modul în care urmează să se realizeze recapitularea. Profesorul 

reactualizează planul de recapitulare (Anexa 1). Prima temă  „Structura  capitalurilor proprii”, se 

recapitulează  și evaluează oral prin întrebări adresate elevilor.   

Profesorul solicită fiecărui grup să-și aleagă un lider . Liderul fiecărui grup va trage la sorți o fișă cu 

cerințe de lucru (   Anexa 2a) , 2b) , 2c) , 2d) și 2e) ) .  

Apoi , liderul va lua fișa cu cerințe de lucru trasă la sorți și planșa de lucru aferentă. 

2. Desfășurarea activităților: 

Profesorul cere elevilor să citească cerințele de lucru și să completeze cu marker fișa sa de lucru în 

timpul de 15 minute pe care îl au la dispoziție. De asemenea va prezenta punctajul pentru cerința de 

lucru cu specificația că nu se acordă punctaje intermediare, adică ori totul, ori nimic. 

Grupul lucrează și completează planșa de lucru pe care fiecare lider o va prezenta întregii clase după 

ce o fixează pe flipchart. 

Profesorul solicită elevilor să noteze pe caiete prezentările liderilor de grup. Pe parcursul prezentărilor 

profesorul intervine cu întrebări suplimentare, cere clasei să corecteze sau să completeze răspunsurile 

acolo unde este cazul. 

Pe parcursul prezentărilor, profesorul va nota fiecare grup în funcție de calitatea răspunsurilor. 

3. Asigurarea transferului: 

                    Se scoate în evidență punctele slabe și cum ar putea fi îndreptate. 

4. Evaluarea rezultatelor: 

  Elevii vor evaluați în prima parte oral, iar apoi în scris utilizând fișe. 

În funcție de modul de rezolvare a cerințelor se acordă punctajul și note participanților la lecție astfel: 

Punctaj Notă 

91 – 100 10 

80 - 90 9 

60 - 79 8 

41 - 59 7 

Sub 40 6 

Pentru ca fiecare elev să știe cu ce notă va fi evaluat profesorul are pe flipchart un tabel în care va trece 

punctajul pentru fiecare grupă și nota aferentă și va specifica în mod deosebit că va ține cont de răspunsurile 

individuale ale elevilor, de completările pe care le-au făcut pe parcursul lecţiei atunci când liderii și-au 

prezentat rezolvarea cerințelor (Anexa 3). 

 

Anexa 1 

Plan de recapitulare 

1. Structura  capitalurilor proprii 

2. Contabilitatea capitalului social 

3. Contabilitatea primelor de capital 

4. Contabilitatea rezervelor 

5. Contabilitatea acțiunilor proprii 

6. Contabilitatea rezultatului exercițiului 
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Anexa  2 

Anexa 2a 

1. Prezentați căile de diminuare  a capitalului social......................................................20p 

2. a. Se constituie o societate pe acțiuni cu un capital subscris de 150.000 lei divizat în 30.000 de 

acțiuni. La înființare s-a depus la bancă contravaloarea a 20.000 de acțiuni și s-au adus aporturi în 

natură concretizate în utilaje evaluate la suma de 100.000 lei. Restul capitalului social s-a depus în 

contul bancar în termen de 6  luni de la 

înființare…………………………………………………………………………….35p 

b. După aceasta societate comercială hotărăște majorarea capitalului social cu 10.000 lei prin 

compensarea unei datorii față de un furnizor…………………………….....15p 

c. După 2 ani  hotărăște majorarea capitalului social prin încorporarea următoarelor  elemente 

de capitaluri proprii: rezerve statutare 4.000 lei, alte rezerve (care nu au ca sursă de 

proveniență profitul) 3.000 lei, rezultatul reportat 7.000 

lei……………………………………………………………………………10p 

Să se înregistreze în contabilitate  operațiunile de mai  sus  și la final să se precizeze care este 

valoarea capitalului social.   ………………………….……...10p 

             Oficiu…………………………………...............................………..10p 

 

Anexa 2b 

1. Prezentați clasificarea  primelor de capital.................................................................20 p 

2. S.C. Adina S.A. decide prin hotărâre AGA constituirea și utilizarea primelor de capital generate de 

următoarele operații economice:  

a. Se emit 1.000 acțiuni noi cu valoarea de emisiune de 1,40 lei  fiecare și valoarea nominală de 1 

leu, care se încasează în numerar. Ulterior, primele de emisiune se încorporează în capital 

social……………………………………………….……15p 

b. În urma fuziunii, societatea comercială absorbantă preia activul societății absorbite reprezentat 

de mașini și utilaje evaluate la suma de 4.000 lei și disponibilități bănești în conturile bancare de 

3.000 lei. În schimbul activului preluat  se emite 6.500 de acțiuni cu valoarea nominală de 1 leu. 

Prima de fuziune se integrează ulterior în capitalul 

social………………………………………………………............…20p 

c. Hotărăște majorarea capitalului printr-un aport reprezentat de un utilaj evaluat la 9.000 lei, care 

este remunerat cu 6.000 acțiuni cu valoarea de 1,50 lei fiecare și valoarea nominală de 1 leu. 

Prima de aport se încorporează ulterior la alte 

rezerve…………………………………………………………………………….15p 

d. Se majorează capitalul social prin conversia de obligațiuni evaluate la valoarea de rambursare de 

1.200, în acțiuni cu valoarea nominală de 1.150 lei………………20p 

 Să se înregistreze în contabilitate  operațiunile de mai  sus.                                                                                  

Oficiu……………………………………………………………………………..10p 

 

Anexa 2c 

1. Prezentați clasificarea  rezervelor ............................................................................20 p 

2.  a. O entitate economică constituie rezerve legale pe baza următoarelor informații extrase din evidența 

contabilă de la sfârșitul exercițiului financiar:………………….…30p 

• capital social:  10.000 lei; 

• venituri obţinute:  20.000 lei; 

• cheltuieli efectuate:  10.200 lei. 

         Ulterior, se utilizează o parte din rezervele legale pentru acoperirea unei pierderi reportate în sumă de 

200 lei. 
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      b. Se dau următoarele informații privind situația unui utilaj la data de 31.12…… 20p . 

• valoarea contabilă: 8.000 lei 

• amortizarea cumulată: 600 lei 

• valoarea contabilă netă: 7.400 lei 

• valoarea justă stabilită în urma reevaluării: 8.100 lei 

         Să se determine şi să se înregisteze rezervele de reevaluare. 

c.  Se constituie din profitul reportat alte rezerve în sumă de 1.200 lei………   …10p 

d.  Se transferă la alte rezerve prime de emisiune în valoare de 1.500 lei……...…10p. 

Să se înregistreze în contabilitate  operațiunile de mai  sus.                                                                                  

Oficiu……………………………………………………………………………..10p 

 

Anexa 2d 

         1. Prezentaţi care sunt scopurile  răscumpărării acţiunilor proprii…………….................20p 

2. a. În vederea reducerii capitalului social, o societate răscumpără cu numerar 1.000 de acțiuni proprii 

cu prețul de 2 lei bucata, pe care, ulterior, le anulează. Valoarea nominală a acțiunilor este de 2,10 

lei………………………………………………………………..20p 

b. Adunarea generală extraordinară hotărăște răscumpărarea a 500 de acțiuni proprii. Dobândirea 

acestora se face cu plata în numerar, la prețul de 2 lei/acțiune. În termen de 3 luni, acțiunile proprii se 

cesionează personalului entității, la prețul de 1,90 lei/acțiune, încasarea făcându-se în 

numerar…………………………………………………………25p 

c. În vederea regularizării cursului acțiunilor pe piața bursieră, o societate comercială răscumpără cu 

plata prin bancă 300 acțiuni proprii, cu prețul de 2 lei/acțiune. După 14 luni, acțiunile proprii se revând 

în numerar, la bursă, cu prețul de 2,20 lei/acțiune…….……..25p 

 

                                            Oficiu.................................................................................10p 

Anexa 2e 

       1. Prezentaţi structura rezultatului exerciţiului...............……………...........................….20p 

       2. O societate comercială realizează până la sfârșitul anului următoarele: 

• Venituri totale: 80.000 lei 

din care : Venituri din dividende de la alte societăți: 3.000 lei 

• Cheltuieli totale: 60.000 lei 

din care: Cheltuieli cu amenzile: 1.000 lei 

Să se înregistreze  operațiile efectuate la sfârșitul anului…………………………….50p 

Să se înregistreze operațiile ce se vor efectua la începutul anului următor. 

Din  o parte din profitul reportat se repartizează 4% la rezerve statutare și 3% la alte 

rezerve………………………………………………………………………………...20p 

 

                                                                    Oficiu.....................................................................10p 

Anexa 3 

 

 Subiectul 1 Subiectul 2 Oficiu  TOTAL 

Grupa 1     

Grupa 2     

Grupa 3     

Grupa 4     

Grupa 5     
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Profesor înv. preșcolar,  Diana-Mihaela Barnoș 

Grădiniţa cu program prelungit nr.22, Timișoara 

 

1. Colorează cu verde bulinele de sub imaginile în care copiii fac fapte bune. 
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Proiectarea unei programe de optional 

 

Prof. Popescu Ana-Natalia 

Școala Gimnazială Mașloc 

1. Denumirea opţionalului: ”MATEMATICA ÎN VIAȚA NOASTRĂ” 

2. Tipul opţionalului: la nivelul disciplinei 

3. Clasa a V-a 

4. Durata: 1 an 

5. Număr de ore pe săptămână: 1 

6. Propunător: 

7. Nota de prezentare 

a. Imi doresc  ca orele de opțional ,, MATEMATICA ÎN VIAȚA NOASTRĂ ”  să relaxeze si  

sa destindă, stârnind totodată interesul şi curiozitatea de a afla cât mai multe lucruri. 

b. Există multe asemănări între viaţa noastra, joc şi matematică De asemenea scopul opţionalului 

„ MATEMATICA ÎN VIAŢA NOASTRĂ” este de a dezvolta la elevi gândirea matematică, 

logica şi de a-i pregăti pentru viaţă. 

8. Astfel se are în vedere ca elevii să se apropie de matematică cu dragoste şi fără teamă, să-şi descopere 

aptitudinile pentru acest obiect, de a transforma provocarea zilnica in problema matematica. 

9. Prezentarea problemelor reale propuse in momente distractive si cotidiene, a amuzamentelor 

matematice are un rol dublu. În primul rând solicită acuitatea spiritului, iar în al doilea rând oferă 

posibilitatea petrecerii plăcute a timpului 

10. Caracterul atractiv şi distractiv al materialelor prezentate are drept scop stimularea plăcerii şi a 

interesului elevilor pentru această ştiinţă strâns legată de viaţă – MATEMATICA. 

11. COMPETENŢE GENERALE 

1. Identificarea unor fenomene, procese şi prelucrarea datelor de tip cantitativ din domeniile matematicii 

şi ştiinţelor, corelarea şi valorificarea acestora în contexte diferite ; 

2. Rezolvarea de probleme şi situaţii- problemă prin utilizarea de raţionamente inductive şi deductive, 

concepte şi metode specifice diferitelor domenii ale cunoaşterii; 

3. Investigarea conexiunilor dintre matematică şi diverse domenii ştiinţifice, sociale, arte şi literatură de-

a lungul timpului; 

4. Comunicarea orală şi scrisă utilizând limbajul ştiinţific specific în formularea explicaţiilor, în 

conducerea investigaţiilor interdisciplinare şi în raportarea rezultatelor; 

5. Utilizarea tehnologiei informaţiei şi a comunicaţiilor în culegerea de date, în prelucrarea, 

sistematizarea şi comunicarea lor; 

6. Dezvoltarea personală prin formarea gândirii interdisciplinare şi gestiunea propriei învăţări. 

12. Competenţe specifice vizate: 

13. C. S. 1. Alegerea metodei corespunzatoare, 

pentru rezolvarea problemei; 

14. C. S. 2. Aplicarea proprietăţilor operaţiilor cu 

numere naturale în situaţii reale sau non-

standard; 

15. C. S. 3. Rezolvarea de probleme practice 

utilizând factorul comun sau reguli de 

divizibilitate; 

16. C. S. 4. Discutarea etapelor  utilizate în 

diferite metode de rezolvare; 

22. Activităţi de învăţare  

- exerciţii de identificare a 

rezultatului plauzibil dintr-o 

listă de răspunsuri posibile 

23. -exerciţii de scriere şi de recunoaştere a unor 

numere  scrise în alte sisteme de numărare 

- exerciţii de pus probleme în 

ecuaţie şi de compus 

probleme care să se rezolve 

cu ajutorul unei ecuaţii date 

- argumentarea demersului 

de rezolvare a unei 

probleme 
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17. C. S. 5. Exprimarea și înțelegerea 

particularității unui anumit număr (număr 

special) faţă de restul numerelor; 

18. C.S. 6. Utilizarea fracţiilor şi procentelor în 

staistică si grafice;     

19. C. S. 7.  Identificarea situaţiei – problemă și 

transpunerea în limbaj matematic şi 

organizarea eficientă a modului de rezolvarea 

a acesteia; 

20. C.S.8. Utilizarea transformăriilor monetare 

chiar şi schimburi valutare; 

21. C. S. 9. Transpunerea unei situaţii 

problemă în limbaj geometric,rezolvarea 

problemei obţinute şi interpretarea 

rezultatului; 

 

- notarea prescurtată a 

datelor unei probleme 

24. -calcule cu numere special,descoperirea 

numerelor particulare 

- utilizarea unor metode 

variate în rezolvarea unor 

probleme 

- citit de grafice statistice, 

exerciţii de calcul a 

dobânzii şi de comparare a 

diferitelor dobânzi aplicate, 

aplicare de procente  

- probleme simple de 

probabilităţi, punând în 

evidenţă raportul dintre 

numărul cazurilor 

favorabile şi cel al cazurilor 

posibile 

- exerciţii de calcul a 

dobânzii şi de comparare a 

diferitelor dobânzi aplicate 

25. -calculesi tranzactii valutare,convertiri 

monetare 

- exerciţii de citire a datelor 

dintr-un tabel şi de înscriere 

a datelor în tabele 

- exerciţii de calcul al unor 

lungimi sau măsuri de 

unghiuri în locuri 

inaccesibile 

- tarnspunerea din limbaj 

cotidian în limbaj 

matematic 

- redactarea rezolvării unei 

probleme date 

26. -activitate – proiect : viaţa şi opera unor 

matematicieni celebri 

27. CONȚINUTURI 

28. 1. 29. Prezentarea opţionalului ,,Matematica în viata noastră” 

30. 2. 31. Cum au apărut numerele? 

32. 3. 33. Sa mergem la cumparaturi! 

34. 4. 35. O calatorie in timp 

36. 5. 37. Numere interesante 

38. 6. 39. Reconstituirea operaţiilor 

40. 7. 41. Monedele sunt o provocare? 

42. 8. 43. Divizibilitatea numerelor? Cui îi foloseşte? 

44. 9. 45. Curiozităţi cu numere raţionale 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2122 
 

46. 10. 47. Probleme cu conţinut sub formă de versuri sau jocuri de cuvinte 

48. 11. 49. ,,Poante” gândite şi rezolvate 

50. 12. 51. Glumele lui Einstein 

52. 13. 53. Câteva probleme de logică 

54. 14. 55. Probleme isteţe, pentru copii asemenea 

56. 15. 57. Geometrie cu … foarfecele 

58. 16. 59. Geometrie de plăcere 

60. 17. 61. Iluzii optice 

62. 18. 63. Micul agricultor 

64. SUGESTII METODOLOGICE 

- Dezvoltarea interesului pentru informare şi documentare ştiinţifică 

- Dezvoltarea simţului estetic şi critic, a independenţei în gândire şi acţiune 

- Dezvoltarea toleranţei faţă de opiniile celorlalţi 

- Grija faţă de propria persoană, faţă de ceilalţi şi faţă de tot ceea ce ne înconjoară 

- Încredere în adevărurile ştiinţifice şi apreciere critică a limitelor acestora 

65. Bibliografie 

66. Bobancu, V. - Caleidoscop matematic, Editura Albatros, Bucureşti, 1979 

67. Câmpan, F.  - Cum au apărut numerele, Editura Ion Creangă, Bucureşti, 1973 

68. Dăncilă, I. - Matematică distractivă, Editura Sigma 2 

69. Andonie, G. - Varia  mathematica, Editura Albatros, Bucureşti, 1979 

70. Rădulescu, V. - Măiestria minţii, Editura Militară, Bucureşti, 1982 

71. Culegeri de probleme: 

72. Sorin Peligrad şi colectiv - Mate 2000, clasa a VI-a; 

73. Gh. A. Schneider – Culegere de exerciţii şi probleme de aritmetică; 

I. Dăncilă – Matematică aplicată; 

74. G. Gheba – Exerciţii şi probleme de matematică; 

I. Petrică – Probleme de matematică pentru gimnaziu, etc. 

75. Manuale : 

76. G. Turcitu – Matematică – manual pentru clasa a VI-a, ed. Radical, Craiova 

I. Cuculescu - Matematică, manual pentru clasa a VI-a, geometrie, EDP 

Bucureşti 

77. Colecţia Gazeta matematică 

78.  www.didactic.ro 

 

http://www.didactic.ro/
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Probleme practice abordate matematic 

Profesor: Marc Ovidiu 

 

 
Prin lecţiile de matematică îi facem pe elevi să înţeleagă şi să descopere frumuseţea cuprinsă 

în rândurile laconice ale formulelor, teoremelor şi principiilor ştiinţifice. În procesul de cunoaştere a 

realităţii de către elevi, aceştia ajung treptat, în funcţie de felul în care se realizează cunoaşterea, la o 

imagine globală asupra realităţii, la o anumită atitudine de principiu în ceea ce priveşte relaţiile dintre 

ei şi realitate, cu un cuvânt, la elemente fundamentale ale concepţiei ştiinţifice despre lume. 

Studiul matematicii în liceu îşi atinge scopul pe deplin, dacă este strâns legat de viaţă, de 

activitatea practică, dacă elevii iau cunoştinţă cu aplicaţiile ei multiple în cele mai variate împrejurări 

de viaţă, dacă ei înşişi pot aplica cunoştinţele de matematică. Se cere o apropiere a învăţământului în 

general, şi a celui matematic în special de problemele din viaţa de zi cu zi. Rezultă cerinţa ca fiecare 

profesor să pună un accent mai mare pe problemele cu conţinut strâns legat de lucrurile practice, chiar 

dacă acestea nu se găsesc prea des în noile manuale sau culegeri. Consider că alegerea judicioasă a 

problemelor legate de viaţă, de practică trebuie îmbinată cu rezolvarea problemelor teoretice. Dacă 

vom consulta manualele de liceu (nivelul de programă M2), spre exemplu, vom constata că raportul 

între problemele teoretice şi cele de calcul este acceptabil, corespunde scopului predării matematice, 

dar lipsesc, aproape total problemele cu conţinut din viaţă. 

Importanţa acestor probleme este să contribuie la formarea şi dezvoltarea capacităţilor 

elevilor de a reflecta asupra lumii înconjurătoare, de a formula şi rezolva probleme pe baza 

raţionalizării cunoştinţelor de matematică, fizică, chimie, biologie, tehnică, geografie, etc. precum şi 

la înzestrarea cu un set de competenţe, valori şi atitudini menite să asigure o integrare profesională. 

Matematica este parte integrantă a vieţii noastre de toate zilele. Folosim matematica în 

activităţi de rutină cum ar fi cumpărăturile, gătitul, achiziţiile pe credit ca şi în activităţile de 

agrement. Matematica este, de asemenea, un instrument esenţial la locul de muncă. Ea ajută indivizii 

să ia decizii importante în funcţie de specificul atribuţiilor ce le revin. Nevoia de a înţelege 

matematica este în creştere datorită avansului tehnologic. 
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În cele ce urmează vor fi prezentate câteva astfel de probleme ce pot fi propuse spre rezolvare 

elevilor la următoarele capitole: funcţia de gradul II, progresii, probabilităţi, combinatorică, matrici, 

derivate. 

1. Funcţia de gradul II 

Diverse probleme de optimizări pot fi rezolvate folosindu-ne de minimul sau maximul funcţiei 

de gradul II. 

Un fabricant ştie că x produse sunt cerute într-o anumită săptămână. Materia primă necesară necesară 

acestui produs costă 3 u.m. iar costurile fixe sunt de 14 u.m. pe săptămână. Funcţia venit total este de 

forma 19x  2x2 . Determinaţi: 

1) Funcţia profit; 

2) Punctul care precizează când avem profit şi când suntem în pierdere; 

3) Nivelul de cereri care determină profit maxim. 

Rezolvare: 

1. Funcţia profit este dată de formula P(x)=V(x)-C(x), unde V(x) este funcţia venit total, 

iar C(x) este funcţia venituri totale. C(x)=3x+14. Deci funcţia profit va fi:  P(x) = 19x 

− 2x2 − 3x −14 = −2x2 +16x −14 . 

2. Pentru a putea determina când avem profit şi când avem pierderi, trebuie să studiem 

semnul funcţiei P(x). Obţinem P(x)  0  x  (1,7). 

 
3. Fiind o funcţie de gradul II, P(x) îşi atinge maximul în punctul 

 
2. Progresii 

x = − 
b
 

2a 

 

= 4 . 

O aplicaţie interesantă la acest capitol este calculul sumelor ce revin unei persoane în 

cazul dobânzilor simple, sume ce pot fi privite ca termenii unui şir în progresie aritmetică. 

Prin plasarea cu dobândă simplă a sumei de 10 milioane pe o perioadă de 4 ani se 

obţine suma de 18 milioane. Care este dobânda anuală şi rata acesteia? 

Rezolvare: 

Din datele problemei avem: a1 = 10 şi a5 = 18. Folosind formula a5 = a1 + 4r obţinem 

18=10 +4r  r = 2 , adică dobanda anuală este D =2 milioane, iar rata dobânzii r=20%. 

3. Probabilităţi 

O problemă extrem de interesantă pentru elevi la acest capitol şi care presupune şi 

cunoştinţe de combinatorică este cea care calculează şansele de a câştiga la jocul „6 din 

49” . 
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C 
6 

C 
6 

= 
49 

Într-o urnă se află bile numerotate de la 1 la 49, dintre care se extrag la întâmplare 6. 

Câştigă persoanele care au ghicit 6, 5 sau 4 din bilele extrase. 

i) Care este probabilitatea de a ghici pe o variantă 6 numere? 

ii) Care este probabilitatea de a ghici pe o variantă 5 numere? 

iii) Care este probabilitatea de a ghici pe o variantă 4 numere? 

Rezolvare: 

i) P = 
cazuri favorabile 

=
 

cazuri posibile 

1 1 
;
 

6 13983816 

 

C 5  C1 
ii) P =   6 43 = 

49 

 
C 4  C 2 

258 
 

 

13983816 
 

13545 

 

= 0,00001845 ; 

iii) P =    6 43 = 

49 

 
 

13983816 
= 0,00096862 . 

3. Matrici 

Numărul de meciuri câştigate (C), nule (E) şi pierdute (P) acasă şi în deplasare de 

 

 
echipele Steaua, Dinamo şi Rapid sunt date de matricele: 

C 

 
Steaua 

D = 
Dinamo 

Rapid 

C E 
 8 5 
 
 8 3 
 
 

P 
2 

 . În întreg campionatul se desfăşoară de fiecare echipă 30 de 
 
 
 

meciuri, dintre care 15 acasă şi 15 în deplasare. Dacă pentru un meci câştigat se acordă 

 3 
   

3 puncte, pentru meci egal un punct, iar pentru meci pierdut 0 puncte, fie P =  1 , 
 0 

  

matricea punctelor pe meci. Ce semnifică ordinea celor 3 echipe. 

Rezolvare : 

7 

4 

3 5 
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2. Derivate 

Abordarea problemelor de optimizări mai poate fi făcută şi cu ajutorul derivatelor, 

găsind punctele de extrem prin studiul monotoniei funcţiei ce trebuie optimizată. 

Figura de mai jos reprezintă un pătrat de carton de dimensiune 30 cm din care se 

decupează zonele haşurate pentru a se construi o cutie.Determinaţi latura pătratului ce 

trebuie decupată pentru ca volumul obţinut să fie maxim. 

 

 
 

 

   

 
 

 
 

 

Rezolvare: 

Notăm cu x latura pătratului ce trebuie haşurat. Volumul cutiei va fi 

 
V  = (30 − x)2  

 x 

Trebuie să găsim maximul funcţiei f (x) = x  (30 − x)2  
 x = 5 . 

 

 

Bibliografie: 

• Popescu, M., Petrică A., Popescu M., Matei M. (2000). Aplicaţiile 

matematicii în practică. Bucureşti: Editura Minerva. 

• Ganga M., (2003). Matematică –Manual pentru clasa a IX-a. 

Ploieşti: Editura Mathpress 

• Ganga M., (2003). Matematică –Manual pentru clasa a X-a. Ploieşti: 

Editura Mathpress 

• Ganga M., (2006). Matematică –Manual pentru clasa a XI-a. 

Ploieşti: Editura Mathpress 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A  P 
semnifică numărul de puncte obţinute de fiecare echipa acasă, iar D  P numărul 

de puncte obţinute de fiecare echipă în deplasare. Suma 

 62 

A P + D  P semnifică 

  

clasamentul la finalul campionatului. A  P + D  P = 59 . 
54 
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Fișă de lucru 

(“s-a” și “s-a”) 

P.I.P. DECĂ DANIELA 

Școala Gimnazială, comuna Drăcșenei-Teleorman 

 

1. Completează spațiile punctate cu “s-a” sau “s-a” :  

 

Maria . . . dus la teatru. 

Bunica . . . planteză flori. 

În cale . . . întâlnit cu lupul. 

Bela este cățelușa . . .  . 

 

2. Transformă propozițiile după model : 

 

Raul se apropie.→ Raul s-a apropiat. 

Copilul se ascunde. → 

Fetița se miră. → 

Elevul se gândește. → 

Ana se plimbă. → 

Ceasul se oprește. → 

 

3. Taie  forma incorectă : 

 

Rochița s-a / sa este murdară. 

S-a / Sa gândit la mama s-a /sa. 

Stiloul este pe banca s-a /sa. 

S-a / Sa bucurat de cadoul primit. 

 

4. Scrie cuvinte cu înțeles asemănător : 

 

s-a bucurat → 

s-a ascuns → 

s-a întristat → 

s-a spus → 

s-a pierdut →  



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2128  

 

5. Scrie cuvinte cu înțeles opus : 

 

s-a așezat → 

s-a apropiat → 

s-a întâlnit  → 

s-a aplecat → 

s-a mărit  → 

 

6. Alcătuiește câte trei propoziții folosind cuvintele “s-a” și  “s-a” . 
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Jocul didactic - metodă didactică pentru eficientizarea comunicării orale și scrise 

în limba română la elevii de naționalitate maghiară 

 

Demeter Andrea-Maria 

Liceul Tehnologic „Kós Károly”, Odorheiu Secuiesc, județul Harghita 

 

 

Materialul a fost conceput pentru elevii clasei a IX-a și se dorește a fi unul de tip aplicativ, 

adaptat nevoilor de exprimare în limba română ale elevilor maghiari. 

Una dintre metodele interactive utile pentru învăţarea limbii române ca limbă nematernă este 

jocul. Folosirea jocului în predare ajută elevul să-și depășească teama de a comunica în limba română, 

îl angrenează în situații reale de comunicare, sprijină ideea de interacțiune socială. Noutatea este unul 

dintre lucrurile care face jocul captivant. Folosirea jocului conduce la rezultate pozitive. Jocul 

didactic poate fi folosit fie pentru a „sparge gheaţa”, fie pentru a recapitula unele noţiuni studiate sau 

pentru a consolida cunoștințele. În timpul jocului, participanții își dezvoltă deprinderile 

comunicative. (Aceste jocuri mă ajută și ca profesor-diriginte. În timpul jocurilor, elevii se exprimă 

liber, dând frâu liber sentimentelor, putând astfel să îi cunosc mai bine). 

 

Jocuri didactice folosite pentru îmbogățirea, consolidarea si activizarea 

vocabularului: 

 

a. Din fericire/ Din nefericire 

Acest joc se joacă în perechi sau aşezaţi cu toţii în cerc. Profesorul propune o temă, pornind de la 

care elevii trebuie să creează o povestire. 

Exemplu de aplicare la Unitatea Aventură. Călătorie. 

Primul jucător începe povestirea cu: Din fericire, azi merg în prima mea călătorie cu avionul. Al 

doilea continuă: Din nefericire, mi-e frică de zborul lung de trei ore. Al treilea continuă: Din fericire, 

nu călătorești singur. Familia este alături de tine., etc. 

 

b. Am venit din lumea literaturii/ muzicii/ filmului/ cinematografiei  

Acesta este un joc didactic util în orele de literatură, care poate fi utilizat atât în etapa introductivă, 

cât şi în etapa de reflecţie şi consolidare. Are un puternic rol motivator, eliminând stresul prin 

activitatea ludică şi prin spontaneitatea exprimării. Elevilor li se comunică sarcina de a-şi alege un 

nume celebru (un star, o personalitate politică/ istorică, un personaj dintr-o operă literară studiată 

etc). După câteva momente de gândire, câte un elev se prezintă în faţa clasei, prezentând personajul 

ales, fără a-i rosti numele. Elevii din clasă trebuie să asculte cu atenţie pentru a putea ghici despre ce 

personaj se vorbeşte. Elevul care a oferit răspunsul corect este invitat să-şi prezinte propriul 

personaj. Jocul continuă până la epuizarea timpului. Este o metodă eficientă pentru dezvoltarea 

vocabularului, pentru formarea competenţei de vorbire şi de ascultare activă. Jocul implică 

deopotrivă comunicarea verbală, nonverbală  şi paraverbală. 

Exemplu de aplicare a metodei: 

Alege un nume celebru (un star, o personalitate politică/ istorică, un personaj dintr-o operă literară 

studiată etc). Descrie persoana/ personajul, fără a-i rosti numele. Colegii trebuie să asculte cu atenție 

pentru a putea ghici despre cine este vorba. Elevul care a oferit răspunsul corect este invitat să-şi 

prezinte propriul personaj. 

 

c.  Ierarhia valorilor 

Fiecare elev va elabora o ierarhie a celor mai importante cinci calități pentru succesul în învățarea 

limbii române/ cinci motive pentru care călătoriile sunt benefice/ cinci motive pentru care să iei 
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cina în familie/ cinci lucruri care contează cu adevărat în viață etc. Apoi în perechi, constituie o 

ierarhie prin negociere și o prezintă în fața clasei. 

Exemplu de aplicare a metodei: 

Ce te face să te simți bine? Pe baza experiențelor care ți-au adus fericire/ împlinire, notează care 

sunt cele mai importante valori pentru tine. Motivează-ți alegerile! 

 

 

d. Zarurile cu emoții 

Câte un elev primește un zar ale cărui fețe sugerează diferite emoții/ sentimente: 1 = fericit, 2 = 

trist, 3 = confuz, 4 = mânios, 5 = mirat, 6 = mândru. Elevul aruncă zarul şi în funcţie de numărul 

căzut el/ea împărtăşeşte celorlalţi când a simţit ultima oară acel sentiment. Acest joc îi ajută pe 

elevi să-și exprime mai bine emoțiile și sentimentele și poate fi folosit într-o varietate de situații, 

atât pentru orele de dezvoltare a competențelor de comunicare, cât și pentru dezvoltarea inteligenței 

emoționale. Aceste emoticoane reprezintă un suport pentru recunoașterea emoțiilor în diferite 

situații. Elevii trebuie să realizeze corespondența dintre emoțiile și situațiile potrivite fiecăreia. 

1. 2. 3. 4. 5. 6.  

 

e. Cartonaşele propoziţiilor deschise 

 

Metoda se poate utiliza în etapa de evocare, dar şi în etapa de reflecţie. Elevii trebuie să continue 

o propoziţie începută, exprimându-şi propriile gândurile şi sentimente cu privire la tema 

abordată. Profesorul formulează enunţurile în funcţie de obiectivele urmărite. Punctul tare al 

metodei este că nu există răspunsuri greşite, ceea ce elimină inhibiţiile elevilor şi permite 

experimentarea succesului 

 

f. Condu-mă la destinație! 

Acest joc se joacă în perechi și se poate aplica la unitatea Aventură. Călătorie, după ce elevii și-

au însușit noțiunile de vocabular specifice temei, pentru consolidarea cunoștințelor. Un elev 

trebuie să îi explice celuilalt cum poate ajunge la destinația dorită. După ce i s-a explicat, elevul 

trebuie să reproducă informațiile primite de la coleg. 
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g. Proverbul 

Există mai multe variante ale acestui joc. Comentaţi în 5-6 propoziţii unul din proverbele de 

mai jos. 

Ai carte, ai parte.  

Vorba multă, sărăcia omului.  

Cu răbdarea treci marea.  

Cine râde la urmă râde mai bine.  

După război mulți viteji se-arată. 

 

Amintiţi-vă o situaţie care să confirme unul din proverbele de mai sus. 

Graba strică 

treaba.  

Minciuna are picioare scurte. 

Bine faci, bine găsești.  

 

Care este continuarea proverbului ...... 

Ce ţie nu-ţi place, . 

Nu lăsa pe mâine . 

Cine sapă groapa altuia, . 

Nu tot ce zboară . 

Cine se scoală de dimineață . 
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h. Hărțile 

Am folosit această metodă la Unitatea Aventură. Călătorie. Am adus 3 hărți (harta Europei, harta 

României și harta orașului). Apoi le-am cerut elevilor să aleagă un loc, unde s-au simţit cel mai 

bine, unde au trăit o experienţă neplăcută, un loc pe care ar dori să îl viziteze etc. Elevii trebuie 

să motiveze alegerile făcute. 
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CAP.V  – CURS DE FORMARE PROFESIONALA 
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Un model de proiectare a unui curs de formare pentru adulți 

 

Prof. Ciobănescu Cristian 

Colegiul Național Gheorghe Lazăr, București 

 

Subiectul/tema Elemente de didactică modernă în predarea matematicii aplicate 

Conținutul Organizarea cursului: 60 de ore (15 întâlniri a câte 4 ore) și 4 ore pentru 

examenul final 

 

Structura cursului: 

1. Ce este matematica? – 2 ore; 

2. Noțiuni introductive de matematică – 2 ore; 

3. Constante celebre în matematică – 4 ore; 

4. Fractalii și sistemele iterative de funcții – 8 ore; 

5. Procese iterative multipas – 4 ore; 

6. Construcții geometrice cu rigla și compasul – 4 ore; 

7. Aplicații ale matematicii în fizică – 4 ore; 

8. Aplicații ale matematicii în biologie – 4 ore; 

9. Aplicații ale matematicii în chimie – 4 ore; 

10. Aplicații ale matematicii în arte și literatură – 4 ore; 

11. Curiozități matematice și probleme nerezolvate de matematică – 4 ore; 

12. Elemente de astronomie – 4 ore; 

13. Probleme de numărare – 4 ore; 

14. Probleme aplicate de algebră – 4 ore; 

15. Probleme aplicate de geometrie – 4 ore; 

16. Evaluarea finală – 4 ore. 

Obiective 

operaționale 

(procedura lui 

Mager) 

Obiectivul Comportamentul 

urmărit 

Condițiile de 

realizare a 

comportamentului 

Criteriul de 

reușită 

O1 Să își dezvolte 

mecanisme utile în 

rezolvarea unor 

probleme de 

matematică tip 

olimpiadă, în 

vederea aplicării 

acestora la clasă. 

Cursanților le vor fi 

prezentate la fiecare 

curs astfel de 

probleme, iar la 

examenul final vor 

avea o listă de 10 

probleme 

asemănătoare cu cele 

discutate. 

Să rezolve cel 

puțin 5 probleme 

corect din lista 

primită. 

O2 Să modeleze optim 

în cadru matematic, 

diferite procese din 

domenii conexe 

(chimie, fizică, 

Cursanții vor avea la 

dispoziție câte cinci 

procese din fiecare 

dintre domeniile 

prezentate la curs. 

Să detalieze, la 

alegere, cel puțin 

un proces din 

fiecare domeniu, 

pentru 

transpunerea 
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biologie, economie, 

astronomie). 

acestuia în cadru 

matematic. 
 

Metode de instruire • Expunerea; 

• Conversația; 

• Studiul de caz; 

• Problematizarea; 

• Exercițiul; 

• Metoda mozaicului; 

• Brainstorming-ul. 

Mijloace de 

instruire 

• Planșe; 

• Materiale Power Point; 

• Videoproiectorul; 

• Filme; 

• Fotografii. 

Forme de 

organizare a 

activității 

cursanților 

În cadrul cursului vor fi utilizate toate cele trei tipuri de organizare: frontală, 

individuală și pe grup. Cel mai probabil, 60% dintre activități vor viza o 

organizare frontală, formatorul fiind cel care coordonează întreg procesul. De 

asemenea, 20% dintre activități se vor desfășura pe grupe, deoarece la finalul 

fiecărui curs (timp de aproximativ 30 de minute), participanții vor fi împărțiți în 

grupe având de rezolvat câte o sarcină de lucru, pe care apoi să o împărtășească 

cu toți ceilalți. Iar aproximativ 20% din timp va fi alocat pentru timpul de studiu 

individual, atunci când se vor oferi diferite probleme spre rezolvare, iar cursanții 

vor avea un anumit timp la dispoziție pentru a indica diferite sugestii pentru 

identificarea soluției. 

 

Considerăm că numai combinarea armonioasă a celor trei forme de activitate este 

cheia unui proces instructiv – educativ reușit. 

Descrieți pe scurt 

modul în care se va 

desfășura situația 

de învățare pentru 

care ați elaborat 

strategia de 

instruire 

În cadrul fiecărei sesiuni de predare (din cele 15 descrise anterior), pentru început 

vor fi predate noțiunile necesare pentru însușirea deplină a aspectelor teoretice 

din cadrul lecției propuse.  

 

De exemplu, în cadrul modulului Aplicații ale matematicii în arte și literatură, 

după această prezentare teoretică, procesul de instruire va fi axat pe alte două 

componente principale. În primul rând, cursanții vor fi avea un timp de 

aproximativ 15 minute la dispoziție, în care fiecare dintre ei să identifice cel puțin 

alte două aplicații ale matematicii în poezie și artă, urmând ca mai apoi să fie 

realizată o dezbatere. 

 

În al doilea rând, cursanții vor fi împărțiți în 5 grupe și utilizând metoda 

mozaicului, aceștia vor avea următoarele domenii de studiat: 

• Matematica și poezia; 

• Matematica și literatura; 

• Matematica și muzica; 
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• Matematica și pictura; 

• Matematica și natura. 

 

Ei vor avea la dispoziție 30 de minute pentru a identifica folosind anumite 

materiale suport de pe internet care sunt aplicațiile matematicii în domeniul 

indicat și încă 15 minute pentru a realiza un eseu de aproximativ o pagină despre 

ceea ce au găsit. 

 

Fiecare cursant se va întoarce la final în grupa inițial și vor prezenta celorlalți 

eseul realizat în grupa de specialiști. 

 

Rezultate așteptate la finalul fiecărui modul sunt următoarele: 

 

1. Înțelegerea de către cursanți a laturii aplicate a matematice; 

2. Dezvoltarea raționamentului cursanților prin rezolvarea unor probleme cu un 

grad de dificultate ridicat; 

3. Existența unor beneficii durabile pentru grupul țintă. 

Evaluare Examenul final va consta într-o evaluare scrisă cu durata de 2 ore care va conține 

probleme asemănătoare celor discutate la curs și prezentarea orală a unui 

portofoliu în care fiecare cursant propune 20 de probleme de matematică aplicată 

originale. 

 

Pentru calcularea notei de absolvire a cursului se vor lua în considerare 

următoarele aspect: 

• 50% examen scris; 

• 50% prezentarea portofoliului realizat. 

 

Vor primi diploma de finalizare a cursului cei care îndeplinesc următoarele 

condiții: 

• au obținut cel puțin nota 5 la examenul scris; 

• au obținut cel puțin nota 5 la prezentarea portofoliului; 

• au obținut cel puțin media 7 la examenul final. 
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CAP.VI- PLANIFICARI 



“O FAPTĂ BUNĂ ÎN FIECARE ZI” 
 

2129 
 

   PLANIFICARE ANUALĂ   

GRUPA MARE  
                                        CONDEI ELENA MIHAELA 

                                                              GRĂDINIȚA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.2 RÂȘNOV 

Nr. 

Crt 

Săptămâ

na 

Tema anuala de 

studiu 

Tema proiectului!  Subtema  Tema 

săptămânală 

independentă  

1. 14 sept-

18ept 

 Aventura din grupa mare 

incepe aici! 

 Momente din 

vacanta! 

2. 21sept-

25sept 

 Aventura din grupa mare 

incepe aici! 

 Oare ce mai stiu 

?  

3. 28sept -2 

oct 

 

 

Tema independenta Aventuri in 

grupa virtutiilor 

si nevirtutiilor 

4. 5 oct- 

9oct 

  Tema independenta Uniunea 

europeana 

5.  12 oct -16 

oct  

Cu ce si cum 

exprimam ceea ce 

simtim? 
Iubirea in gradina sufletului 

Sticluta cu emotii!  

6. 19oct-23 

oct  

Increderea in pasiunea 

mea!-muzica 

 

7. 26oct – 

30 noi 

VACANȚĂ 

 

VACANȚĂ (1 săpt)  

8. 2noi- 6 

noi 

Când ,cum și de ce se 

întâmplă ? 

 

 

Toamna in padure 
 Frunze colorate! 

(Aspecte de toamna) 

 

9. 9noi-

13noi 

 Animalele din padure! 

 

 

10.   16noi - 

20noi 

Curcubeu de sanatate! Ziua 

internationala a 

tolerantei  

11. 23 noi- 27 

noi 

Cum este, a fost și va 

fi aici pe Pământ ? 

 

Romania tara cu oameni 

frumosi! 

 

Taranii satului 
 

12. 2 dec- 4 

dec  

 

Varful inzapezit al 

muntilor! 

5.12 ziua 

internationala a 

voluntarilor 

13. 7 dec-11 

dec 
Iarna pe ulita (jocuri) 

 

14. 14 dec-

18dec 
Magia Craciunului 
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 21 dec-22 

dec  
Magia Craciunului 

 

. 23 dec- 8 

ian 

VAC. DE IARNĂ VACANȚA DE IARNĂ VAC. DE IARNĂ 

 

 

15. 11ian-

15ian 

Cu ce si cum 

exprimam ceea ce 

simtim? 

 

Tema independenta 

Exploram 

Europa prin 

povesti 

14.01 Ziua 

internationala a 

Zmeielor 

16. 18ian-

22ian 

  

 

Cine sunt/suntem? 

 

 

 

Tema independenta 

Astronautul 

descopera 

planetele! 

17. 

 

25.ian -29 

ian 

 

Cum este, a fost și va 

fi aici pe Pământ ? 

 

  

Temă independentă 
Tic Tac- Ceasul 

noi il invatam! 

 1 FEB 5 

FEB  

VACANTA VACANTA VACANTA  

18. 8 febr- 

12feb 

 

 

Cand, cum si de ce se 

intampla? 
Imparatia apelor! 

 

Universul marin!  

19 15 febr-

19 feb 

Oceane, mari si rauri!  

20 22 febr -

26 feb  

 

 

 

Experimente cu apa 

 

21 1martie -5 

martie 

  Temă independentă Pietre si povesti-

Familia Flinston  

22 8mar-12 

mar 

Cand, cum si de ce se 

intampla? 
Primavara cu traditii! 

 

Ziua mamei! 

 

23. 15mart-19 

mart 

Familia plantelor  

(frunze, flori, arbori)  

 

24 22mart-26 

mart 

 Invatam sa protejam 

natura!- Cum muncim 

natura sa o premenim? 
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25. 29mart-1 

aprilie   

Micii ecologisti in 

actiune! 

 

 2 APR-9 

APR  

VACANTA 

 

VACANTA VACANTA VACANTA 

26. 12 apr -

16apr 

Ce si cum vreau sa 

fiu?  

 

        

 Munca si rasplata 

Meseraia ideala!  

27.  19 apr-23 

apr  

Si altora de folos voi fi!  

28. 26apr-

29apr 

  Temă independentă  Pastele cu 

lumina si 

caldura! 

 30 APR- 

7 MAI  

VACANTA VACANTA VACANTA  

29  10 mai-

14mai   

 SAPTAMANA SCOALA 

ALTFEL! 

  

30 17mai- 

21mai 

Cum planificăm/ 

organizăm o 

activitate ? 

Destinatii de vacanta! 

Excursie in Mexic  

31 24 mai-

28mai 

Albinuta zboara in 

Kenia! 

 

32.  31mai-5 

iunie 

Taramul orezului! -

China 

 

33 7 iunie- 

11 iunie 

 Aventura in grupa mare se 

sfarseste aici! 

 Acesta sunt eu! 

34 14 iun -

18iunie 

 Aventura in grupa mare se 

sfarseste aici! 

 Scolarul mic! 


