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I. METODE DE OPTIMIZARE A DEMERSULUI 

DIDACTIC 

 

Deschide-ţi clasa pentru calitate 

 

Prof. Gheorghiu Cati 

Şcoala Gimnazială „Ştefan Octavian Iosif” Tecuci 

 

Fie că suntem elevi, părinţi, profesori, directori de şcoală, şefi de instituţii, aleşi locali, 

preşedinţi de asociaţii sau întreprinderi, cu toţii avem ambiţii mari legate de şcoală. Şcoala 

trebuie să se dedice reuşitei tuturor elevilor fără excepţie: atât celor mai buni, cât şi celor care 

întâmpină dificultăţi. Dorinţa de a face performanţă permite profesorului să acţioneze diferit: 

cu şi pentru elevi. 

Şcoala, de-a lungul istoriei, a fost organizată pe transmiterea de informaţii şi 

cunoştinţe riguroase. Dar învaţă ei, elevii, în acelaşi fel? În acelaşi ritm? Pentru asigurarea 

acestei reuşite profesorul devine creativ şi inovator atât pentru a descoperi nivelul progresului 

fiecărui elev, cât şi pentru a crea resursele necesare transmiterii mai eficiente a cunoştinţelor 

şi valorilor, redescoperind astfel propria meserie. 

Inovarea este o stare de spirit prin care noi, cadrele didactice, ne angajăm să facem 

inventarul propriilor practici şi tentaţii de a măsura „capra vecinului”. Există mereu acea 

curiozitate de a afla: „Tu cum ai reuşit?” sau „Cum aş putea face să fie mai bine?” Meseria se 

îmbogăţeşte împărtăşind experienţele pe care le are fiecare, indiferent de disciplina pe care o 

predă, fără a aduce în discuţie diferenţele care se creează între discipline în funcţie de 

importanţa acordată unora sau altora în anumite momente. 

Creativitatea este mai întâi o reflexie asupra dificultăţilor şi a răspunsurilor variate. 

Elevii se găsesc împărţiţi între discipline şi profesori, fără ca aceştia din urmă să fie mereu 

„prezenţi” la multitudinea de cerinţe la care trebuie să facă faţă cei dintâi în fiecare zi. 

Ce viziune au elevii despre organizaţia şcolară? Fac parte membrii acestei organizaţii 

şcolare din aceeaşi echipă? Când faci parte dintr-o echipă ştii de la început că toţi sunt diferiţi 

şi că toţi trebuie să contribuie la realizarea unui proiect, să muncească într-un mod 

colaborativ. De aceea profesorii trebuie să ofere exemplul muncii în echipă, trebuie să dea 

credibilitate şi sustenabilitate ideii de „parteneriat” educaţional. Dacă îi văd pe profesori 

solidari, elevii descoperă şi acceptă diferenţa lor ca interactivă şi cooperativă şi dezvoltă 

respect pentru cadrele didactice care se „privesc” muncind, chiar dacă predau discipline 

diferite. 

Chiar şi pentru profesionişti, cooperarea şi colaborarea contribuie la a da sens 

meseriei lor, iar împărtăşirea problemelor şi găsirea de soluţii împreună se poate realiza prin 

întâlniri face-to-face sau prin folosirea tuturor posibilităţilor pe care ni le oferă astăzi 

„numericul”: chattul, bloggingul, grupuri închise pe facebook, twitter, etc. 

Ca actor doritor al schimbării, cea mai bună cale este cercetarea pragmatică şi 

profesională, trăirea unei aventuri colective de anchetă asupra propriilor practici şi metode 

prin şi pentru ajustare şi regularizare/adaptare. Învăţăm făcând şi căutăm o evaluare obiectivă 

venită „din afară”, experienţă care printr-un feedback corect şi detaliat poate creşte calitatea 

şi valoarea actului educaţional. Însă, la ce serveşte evaluarea? Ce trebuie evaluat? Cum 

trebuie evaluat?  
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Evaluarea devine extrem de dificilă, atât pentru elevi, cât şi pentru profesori. 

Importantă în acest proces nu este nota – care de cele mai multe ori marchează lipsa din ce în 

ce mai împărtăşită de motivare, de chef sau de ambiţie, ci ceea ce va interioriza elevul pentru 

a-şi dezvolta energiile şi a da curaj, a entuziasma, a motiva asumarea propriei învăţări. Pentru 

a da un nou sens achiziţiei de cunoştinţe trebuie schimbată raportarea la munca elevului, 

pentru a-i permite acestuia să-şi dezvolte o stimă de sine pozitivă cu ajutorul unor 

instrumente special gândite pentru a-l face să progreseze şi să se autoevalueze în mod 

sistematic.  

Evaluarea înseamnă a da şanse. Unui profesor îi este greu să evalueze elevii pentru că 

într-un fel se autoevaluează. Evaluăm perfecţiunea sau un anumit progres? Se încurajează 

performanţa sau sancţiunea erorii? Evaluarea  trebuie sa fie ca un dialog, o discuţie. 

Evaluarea nu trebuie să rămână statică, altfel nu se evaluează nimic, în afară de trecut. 

Inovarea, schimbarea reală se produce atunci când nu este implicată doar o singură 

persoană sau o singură şcoală, ci mai multe şcoli şi instituţii. Să faci echipă între mai multe 

instituţii şcolare aduce beneficii ambelor părţi. Pentru că există mai multe discipline şi mai 

mulţi profesori, există multă varietate şi e bine din când în când să existe competiţii pentru o 

emulaţie reciprocă şi nu din dorinţa de a selecta. 

A face echipă înseamnă a da şansa profesorilor de a creşte autoritatea lor în raport cu 

elevii. Puterea este aceea de a imprima obligaţii, organisme care creează interdicţii sau 

permisiuni. Un profesor în afara echipei îndeplineşte un rol fără putere şi există această 

„confuzie între autoritate şi putere. Exemplul englez este foarte ilustrativ: regina Angliei are 

autoritatea, dar puterea aparţine primului ministru. Nu e acelaşi lucru.” (Andre de Peretti). 

Să nu faci echipă înseamnă să-ţi faci griji în a renunţa la posibilităţile unora sau altora, 

renunţarea la posibiltăţtile unora sau altora, renunţarea la relaţiile profesor-profesor, elev-

elev, profesor-elev. 

Dezvoltarea colectivă este utilă pentru echipele care au nevoie să regăsească o poftă 

de munca împreună sau un nou nivel de maturitate. Colectivul pentru o persoană este ca 

mersul pe bicicletă, nu se uită niciodată. Iată de ce, fiecare echipă trebuie să-şi seteze 

obiective tangibile, legitime, obiective care să transgreseze şcoala astfel încât să poată 

răspunde tuturor nevoilor, dorinţelor şi cerinţelor beneficiarilor direcţi sau indirecţi ai 

serviciilor respective. 

Astfel, dezvoltarea colectivă asigură o perspectivă perenă şi solidă organizaţiilor 

furnizoare de educaţie şi echipelor care cresc valoarea şi calitatea produsului educaţional 

promis. 

 

 

BIBLIOGRAFIE: 

1. www.groupepace.com/approche/developpement-collectif-durable-2; 

2. www.educol.education.fr; 

3. https://www.francoimuller.net/developpement-prof.; 

4. https://www.thinlink.com.  
 

 

 

 

 

 

http://www.groupepace.com/approche/developpement-collectif-durable-2
http://www.educol.education.fr/
https://www.francoimuller.net/developpement-prof
https://www.thinlink.com/
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Metodele interactive de stimulare a învăţarii şi dezvoltării personale 

 
prof. IancuLucreția 

 ŞcoalaGimnazială Nr. 1 Umbrăreşti 

 
Metodele interactive de grup sunt modalităţi moderne de stimulare a învăţarii şi 

dezvoltării personale încă de la vârstele timpurii, sunt instrumente didactice care favorizează 

interschimbul de idei, de experienţe, de cunoştinţe.    

 Interactivitatea presupune o învăţare prin comunicare, prin colaborare, produce o 

confruntare de idei, opinii şi argumente, creează situaţii de învăţare centrate pe 

disponibilitatea şi dorinţa de cooperare a copiilor, pe implicarea lor directă şi activă, pe 

influenţa reciprocă din interiorul microgrupurilor şi interacţiunea socială a membrilor unui 

grup. Implementarea acestor instrumente didactice moderne presupune un cumul  de calităţi 

şi disponibilităţi din partea cadrului didactic: receptivitate la nou, adaptarea stilului didactic, 

mobilizare, dorinţă de autoperfecţionare, gândire reflexivă şi modernă, creativitate, 

inteligenţa de a accepta noul şi o mare flexibilitate în concepţii. 

E bine ca profesorul să modeleze tipul de personalitate necesar societăţii cunoaşterii, 

personalitate caracterizată prin noi dimensiuni: gândire critică, creativă, capacitate de 

comunicare şi cooperare, abilităţi de relaţionare şi lucru în echipă, atitudini pozitive şi 

adaptabilitate, responsabilitate şi implicare. 

Un învăţământ modern, bine conceput permite iniţiativa, spontaneitatea şi creativitatea 

copiilor, dar şi dirijarea, îndrumarea lor, rolul profesorului căpătând noi valenţe, depăşind 

optica tradiţională prin care era un furnizor de informaţii. În organizarea unui învăţământ 

centrat pe copil, profesorul devine un coparticipant alături de elev la activităţile desfăşurate. 

El însoţeşte şi încadrează copilul pe drumul spre cunoaştere. Utilizarea metodelor interactive 

de predare-învăţare în activitatea didactică contribuie la îmbunătăţirea calităţii procesului 

instructiv-educativ, având un caracter activ-participativ şi o reală valoare activ-formativă 

asupra personalităţii elevului. Elevii înşişi trebuie să organizeze ceea ce au auzit şi văzut într-

un tot ordonat şi plin de semnificaţii. 

 

Aplicaṭie: Boierul și Pǎcalǎ de Ioan Slavici 

1)  Încadraṭi personajele: Boierul, Pǎcalǎ, ȋn funcṭie de trǎsǎturile pe care le au, ȋntr-un 

semn zodiacal  corespunzǎtor. 

2) Justificaṭi alegerea făcutǎ, prin găsirea a trei sinonime pentru fiecare trăsătură a zodiei 

căreia ȋi aparţine personajul ales. 

3) Asociaṭi desenele urmǎtoare astfel ȋncât sǎ corespundǎ trǎsǎturilor specifice 

personajelor: Boierul, Pǎcalǎ. 

 

„Odată, Păcală stătea la marginea unei păduri. Deodată vede o trăsură venind spre el. 

Repede se scoală, ia un trunchi mare de copac, şi-l ridică drept în sus”. – DINAMIC 

„În trăsură era boierul, cucoana şi vizitiul, care mâna caii”. – OPULENT 

„ – Eu am auzit de unul Păcală, care păcăleşte oamenii, şi mă duc să-l găsesc, să mă 

păcălească şi pe mine”.  – AROGANT 

„ – Nu te mai duce, cucoane, că eu sunt Păcală. Dar acum nu pot să vă păcălesc, că am uitat 

păcălitorul acasă. Daţi-vă jos din trăsură, să-mi aduc păcălitorul. Dumneavoastră, cucoane, 

ţineţi lemnul ista bine, să nu se clatine, că eu vin îndată”. – PLIN DE INIŢIATIVĂ/ 

HOTĂRȂT 
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„ –Aşteptăm să vină Păcală de-acasă cu păcălitorul, să ne păcălească. Mi-a spus că vine 

degrabă cu trăsura, şi nu mai vine”. – OPTIMIST      

Elevii au identificat pentru Boier semnul zodiacal: Leul pe baza urmǎtoarelor 

caracteristici: optimist, arogant, opulent. Pentru Pǎcalǎ – semnul zodiacal: Berbec – hotărât, 

dinamic, plin de iniṭiaṭivǎ.  

Dupǎ raportarea la fragmentele date, dupǎ discuṭiile purtate, elevii au ales desenele 

urmǎtoare, pentru Boier: un Leu plin de sine, apoi Leul dezarmat deoarece a cǎzut ȋn plasa 

pǎcalelii. Pentru Pǎcalǎ au ales un miel blând pânǎ a se vedea ȋn trǎsura boierului, apoi un 

berbec victorios care a reușit printr-un corn sǎ strǎpungǎ naivitatea Boierului și sǎ-l lase fǎrǎ 

nimic. 

 

Boierul – leul plin de sine  Boierul – dezarmat de victoria lui Păcală 

 

 

 

 

 

 

 

 

Păcală – mielul bâlând până îi  Păcală – ţapul victorios, coarnele lui  

cade Boierul în capcana păcălelii  străpungând naivitatea boierului 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lista însuşirilor – ciorchine – Huţu  Lista însuşirilor – ciorchine – Popa Tanda 
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ZODIE 
VĂRSĂTOR 

20.01 – 18.02 

PEŞTI 

19.02 – 20.03 

 

BERBEC 

21.03 – 20.04 

 

TAUR 

21.04. – 21.05 

 

GEMENI 

22.05 – 20.06 

 

RAC 

21.06 – 20.07 

 

TRĂSĂTURI 

omenos 

meditativ 

onorabil 

altruist 

excentric 

lipsit de simţ  practic 

de neînduplecat 

altruist 

filantropic 

compătimitor 

adaptabil 

supersensibil 

credul 

risipitor 

capricios 

plin de iniţiativă 

dinamic 

hotărât 

egoist 

extremist 

neortodox 

capricios 

tenace 

stoinic 

prudent 

inflexibil 

convenţional 

încăpăţânat 

rigid 

multilateral 

altruist 

magnetic 

perspicace 

capricios 

ambiguu 

neliniştit 

intuitiv 

analitic 

sociabil 

hipersensibil 

ostentativ 

susceptibil 

metodic 

VALOARE zelos flexibilitate idealism hotărâre deştept diplomaţie 

PERICOL fanatism autocompătimire egoism posesiv împrăştiat nesiguranţă 

 

ZODIE 
LEU 

21.07 – 21.08 

FECIOARĂ 

22.08 – 21.09 

BALANŢĂ 

22.09 – 22.10 

SCORPION 

23.10 – 22.11 

SAGETATOR 

23.11 – 20.12 

CAPRICORN 

21.12 – 19.01 

TRĂSĂTURI 

optimist 

vivace 

ambidextru 

arogant 

opulent 

ostentativ 

impetuos 

perfecţionist 

obiectiv 

analitic 

încăpăţânat 

precaut 

indecis 

modest 

intuitiv 

logic 

estetic 

temperat 

autocompătimitor 

indolent 

indecis 

tenace 

întreprinzător 

pasionat 

ager 

arogant 

senzual 

nemilos 

sarcastic 

răzbunător 

neinteresat 

idealist 

profetic 

compătimitor 

risipitor 

incăpăţânat 

lipsit de tact 

de neîncredere 

diplomaţie 

pragmatism 

profund 

întreprinzător 

avar 

egoist 

materialist 

carierist 

VALOARE magnetism capacitate analitică diplomaţie scop viziune ambiţie 

PERICOL egoism hipercriticism autocompătimire nemilos împrăştiat rigiditate 
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Metoda ciorchinelui 

Aplicaṭie : Popa Tanda de Ioan Slavici 

Trăsături 

morale

Învăţat
„vorbeşte drept, 

cumpătat ca şi 

când ar citi din 

carte”

Harnic
„strânge, 

drege şi 

culege”

Tenace
„vrun an de zile 

a dus-o 

părintele 

Trandafir cu 

sfatul”

Lucid
„câtă vreme vor fi 

sărăcenii leneşi, 

ei vor ramânea 

săraci şi eu 

flămând”

Franc
„prea verde-

făţiş”

Bun
„om bun”

Ironic
„grăbit mai 

eşti”

Trăsături 

fizice

Vesel

„Moş-tătuca 

râde din toată 

inima...”

Bătrân
(după 10 ani)

„părul cărunt şi 

barba căruntă”

Robust

„verde”

Enervant
„ajuns ca 

ciuma”

Ostil

„Popa e omul 

dracului!”

Model
„Ţine-l, 

Doamne, la 

mulţi ani, că 

este omul lui 

Tată afectuos
„cei trei mai mărişori 

aveau păpucaşi, 

Măriuca avea 

pălărie de paie”

Soţ iubitor
„preuteasa avea 

rochie nouă”

Bunic grijuliu
„l-a ridicat ca  

să-l ajute”

Sătenii

Popa 

Tanda

Copiii

Alte 

personaje

Părintele 

Trandafir

Nepoţii

Preoteasa
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Metoda învăţării prin cercetare experimentală 

(Inquiry based Learning – IBL) 

 
prof. Gheorghe Mona Oana 

Colegiul Naţional „Spiru Haret” Tecuci 

 

Cerinţele predării şi învăţării chimiei pe bază experimentală este impusă de specificul 

acestei ştiinţe, prin excelenţă experimentală. Experimentul este o observaţie provocată, o 

acţiune de căutare, de încercare, de găsire de dovezi, de legităţi, este o provocare intenţionată, 

în condiţii determinate(instalaţii, dispozitive, materiale corespunzătoare, variaţie şi modificare a 

parametrilor etc), a unui fenomen, în scopul observării comportamentului lui, al încercării 

raporturilor de cauzalitate, al descoperirii esenţei acestuia (adică a legităţilor care îl 

guvernează), al verificării unor ipoteze (I. Cerghit). 

Toate datele ştiinţifice, toate teoriile şi generalizările din acest domeniu au la bază 

experimentul. De aceea, chimia ca obiect de învăţământ , se deosebeşte de alte discipline prin 

faptul că noţiunile pe care urmează să şi le însuşească elevii trebuie să fie deduse sau 

verificate experimental. Această caracteristică a disciplinei impune desfăşurarea orelor de 

chimie într-o sală special amenajată care este laboratorul de chimie. Elevii devin constructori 

ai propriei cunoaşteri, iar profesorul este arhitectul planului, al proiectului, îndeplinind astfel 

roluri de: expert în conţinut, tehnician, tutore, resursă, autor şi evaluator. În lumea digitală în 

care trăim, elevii rămân impresionaţi de experimentele efectuate în mediu real, chiar şi atunci 

când ele sunt conduse de la distanţă prin Internet sau  sunt integrate în AeL, ceea ce implică 

necesitatea ancorării în realitate a demersurilor didactice desfăşurate în orele de chimie. 

Importanţa experimentului real în procesul de predare-învăţare- evaluare constă în 

următoarele aspecte: 

- elevii participă activ, dovedind deprinderi cu caracter practic; 

- elevii învaţă să mânuiască sticlăria de laborator şi reactivii, să monteze instalaţii şi să 

efectueze operaţii de laborator: încălzire, filtrare, purificare, distilare. 

- elevii pot executa anumite experienţe cu aplicaţii practice: prepararea unor soluţii 

procentuale, molare, normale (la clasele de profil), sinteze de medicamente, coloranţi, 

polimeri; 

- au o mare influenţă educativă, cultivând la elevi sentimentul de responsabilitate 

personală pentru experienţa efectuată şi educându-i în spiritul muncii; 

- ajută elevii să-şi însuşească metodele ştiinţifice de cercetare; 

- dezvoltă spiritul de observaţie şi gândirea de tip divergent (euristic) 

Importanţa experimentului virtual în procesul de predare-învăţare- evaluare constă în 

următoarele aspecte: 

- realizarea experimentului virtual urmează realizării efective a experimentului (real) şi 

permite elevilor controlul asupra unui număr mai mare de factori care influenţează 

fenomenul studiat;   

- se pot realiza cȃnd resursele existente nu permit realizarea efectivă a unor experimente 

necesare înţelegerii fenomenelor studiate;   

- este facilitată înţelegerea fenomenului studiat de către elevii care au deficienţe motorii 

şi nu pot realiza cu alt sprijin experimentul efectiv;   

- realizarea lui nu  pune în pericol sănătatea elevilor; 

- schimbarea relaţiilor profesor-elev; elevul devine partener al profesorului în actul 

propriei formări. 
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Strategia didactică reprezintă modalitatea eficientă prin care profesorul îi ajută pe 

elevi să acceadă la cunoaştere şi să-şi dezvolte capacităţile intelectuale, priceperile, 

deprinderile, aptitudinile, sentimentele şi emoţiile.  

  

Metoda învăţării prin cercetare experimentală (Inquiry based Learning – IBL) sau 

descoperirea independentă, reprezintă o variantă superioară a învăţării prin descoperire, în 

care elevul este pus în situaţia de a acţiona şi gândi independent, profesorul intervenind doar 

atunci când se îndreaptă spre o cale care se închide. Independenţa elevului faţă de profesor 

este maximă, fără a se produce însă vreo ruptură totală între ei. Ea se manifestă prin iniţiative 

şi căutări neîntrerupte din partea elevului, prin preocuparea profesorului de a organiza cele 

mai adecvate condiţii didactico-metodice în acest sens. Şi de o parte şi de alta se admite o 

doză de risc, incertitudine şi neprevăzut. Metoda presupune să-i punem pe elevi în ipostaza de 

cercetători, de a formula ipoteze, de a căuta ei înşişi adevărurile ştiinţifice organizând situaţii 

experimentale, de a descoperi logica ştiinţei sesizând înlănţuirile cauzale, într-un cuvânt de a 

se familiariza cu particularităţile demersului ştiinţific. Astfel li se deschid elevilor o serie de 

oportunităţi pentru explorarea şi înţelegerea lumii reale. Ea presupune implicarea elevilor 

care sunt stimulaţi spre reflecţie, pun întrebări, identifică şi întâmpină probleme care îi vor 

duce la creionarea propriilor teorii. Este diferită de metodele clasice, unde curriculumul şi 

profesorii consideră că deţin toate informaţiile care trebuie transmise elevilor. 

Elevii pot fi antrenaţi în efectuarea unor observaţii sistematice şi independente asupra 

fenomenelor naturii, construirea unor aparate, elaborarea unor lucrări originale experimentale 

asupra unui subiect dat în cadrul proiectelor, lucrări care pot fi susţinute sau publicate 

(exemple: Cercurile de chimie, proiectele, Olimpiada Naţională de chimie, Concursul 

Naţional pentru clasa a VII-a „Raluca Rîpan”, Simpozionul „Chimia, prieten sau duşman?!”, 

Sesiunile de comunicări ştiinţifice, Concursul Chimexpert cu experiment integrat la faza 

naţională (ne mai este finanţat), Concursul interjudeţean pentru profilul tehnologic „Petru 

Poni”, opţionalele cu caracter experimental, exemplu Opţionalul „Miracolele chimiei 

experimenatle” susţinut de către prof. Gheorghe Oana).  

Cercetarea experimentală se poate realiza în cadrul proiectelor unde elevii sunt 

implicaţi în activităţi de investigare ale unor probleme obligatorii şi au drept rezultat 

obţinerea unor produse autentice. Învăţarea bazată pe proiecte dezvoltă cunoştinţe şi 

capacităţi într-un domeniu prin sarcini de lucru extensive, care promovează investigaţia şi 

demonstraţiile autentice ale învăţării prin rezultate şi performanţe. 

Totodată, ea oferă elevilor posibilitatea de a cunoaşte în profunzime problema 

abordată, de a acumula cunoştinţe în mod independent şi de a dezvolta capacităţi, precum 

competenţa de a comunica, spiritul de a lucra în echipă, de a utiliza tehnologii informaţional 

computerizate (TIC), dezvoltă iniţiativa şi încrederea în forţele proprii. 

Proiectele propuse în cadrul Sesiunii de comunicări ştiinţifice „Chimia – Prieten sau 

duşman?” în ultimii 3 ani, au ca obiect de activitate descrierea unor aplicaţii în natură şi în 

tehnică ale teoriilor studiate în lecţiile de chimie combinate cu teoriile din biologie şi  fizică, 

realizându-se o interdisciplinaritate. Proiectele dezvoltate de către echipele formate din doi 

elevi constituie instrumente complexe pentru evaluarea activităţii desfăşurate. Ele conţin 

experimente, filme, imagini, studii de caz, prezentate în format PowerPoint sau film. 

   

Strategii noi de abordare a experimentelor didactice de chimie 

 

Platforma AeL 

AeL este bazată pe principii educaţionale moderne, platformă integrată completă de 

instruire şi gestiune a conţinutului, dedicate mediilor educaţionale şcolare din învăţământul 

preuniversitar şi universitar şi celor de instruire din cadrul corporaţiilor. Este un sistem prin 
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excelenţă flexibil putând fi folosit în diferite limbi, regiuni, pe niveluri de studiu şi tipuri de 

organizaţii.  

 AeL este o soluţie completă şi integrată de eLearning oferind facilităţi de gestionare şi 

prezentare de diverse tipuri de conţinut educaţional precum materiale interactive tip 

multimedia, ghiduri interactive, exerciţii, simulări de experimente, teste.  

Sistemele de e-learning vor deveni instrumente de formare a personalităţii şi creativităţii 

elevilor prin instruire personalizată şi colaborare distribuită se vor putea eficientiza toate 

activităţile umane în societatea bazată pe cunoaştere a acestui început de secol. 

 

„Privim către viitor - e-Chimie” 

 Modulul de specialitate, de chimie, cuprinde patru discipline majore (Chimie 

Anorganică, Chimie Analitică, Chimie Organică, Chimie Fizică şi Electrochimie), plus o 

„disciplină complementară”, cea care reuneşte lucrările practice ale celor patru domenii de 

mai sus. Această structură reprezentând unitatea chimiei ca ştiinţă, asigură atingerea mai 

multor obiective: 

- Parcurgerea unor repere didactice mai abstracte sau mai dificil de explicat, însoţite de 

numeroase exemple practice, 

- Aprofundarea noţiunilor printr-o gamă variată de aplicaţii, multe digitizate, prezentate 

interactiv, unde este inclusă şi o importantă componentă de evaluare/autoevaluare, 

- Prezentarea unor lucrări de laborator virtuale, prin simularea unor tehnici mai puţin 

accesibile sau de risc. 

Din lucrările de laborator propuse de către acest curs de formare au fost incluse în  programa 

opţionalului „Miracolele chimiei experimentale”. 

 

Platforma Şcoala Discovery 

 Scopul acestei iniţiative este să se transfere lumea Discovery în sala de clasă, 

stimulând curiozitatea firească a elevilor faţă de ştiinţă, dar să se integreze resursele audio-

video în procesul de educaţie. Discovery Channel a ştiut întotdeauna să prezinte lumea din 

jurul nostru într-un mod captivant, astfel acest avantaj este folosit în a creşte interesul elevilor 

faţă de materiile ştiinţifice studiate în şcoală. Chimia, fiind o ştiinţă prin excelenţă 

experimentală, Şcoala Discovery vine în ajutorul ei în a prezenta atât experimente incluse în 

programa şcolară cât şi cele spectaculoase.  

 

Suportul de curs „Învăţarea în societatea cunoaşterii” 

 Curriculumul transdisciplinar a fost realizat în cadrul proiectului „Proces educaţional 

optimizat în viziunea competenţelor societăţii cunoaşterii" (mai cunoscut în mediul liceal ca 

proiectul „Multi-touch") şi se bucură de privilegiul unicităţii, fiind, de asemenea, printre 

primele abordări coerente ale conceptului de învăţare axată pe compeţenţe şi, probabil, primul 

curs transdisciplinar care integrează cele două arii de cunoaştere: „Matematică şi ştiinţe” şi 

„Om şi societate” . 

 Această abordare speră să atragă atenţia cât mai multor elevi din clasa a IX-a. Ei vor 

avea la dispoziţie materiale de predare, învăţare, şi evaluare în format digital. Cursul îi va 

ajuta să-şi îmbunătăţească abilităţile de comunicare, să îşi dezvolte capacitatea de a se adapta 

la situaţii diferite, capacitatea de investigare şi de valorizare a propriei experienţe. Toate 

acestea îi vor face să fie mai bine pregătiţi pentru piaţa muncii". Opţionalul include 12 teme 

care pot fi abordate în diferite combinaţii în funcţie de alegerea elevilor şi profesorilor.  
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  Videoconferinţa 

 Se proiectează simultan lecţii cu două sau mai multe clase aflate în locaţii diferite, 

comunicându-se prin intermediul clientului de videoconferinţă Microsoft Office Live 

Meeting Scopul lecţiei poate realizarea unui experiment de catre o clasă şi urmărirea acestuia 

de către clasa din locaţie diferită. 

  După cum relevă literatura de specialitate, nu este nici un secret în faptul că practica 

educaţională curentă se focalizează mai degrabă pe transmiterea de informaţii decât pe 

strategii interactive. Unii autori remarcă faptul că strategiile de învăţare bazată pe combinarea 

metodelor prezintă un nivel crescut de interactivitate, acceptă învăţarea în perechi, precum şi 

centrarea activităţii pe elev. Lecţia în videoconferinţă ar trebui să capete o pondere 

importantă în peisajul educaţional al secolului nostru.  

  Beneficiile identificate, inclusiv răspunsurile pozitive ale elevilor, justifică timpul şi 

efortul investit. Această activitate aduce o revigorantă schimbare a ritmului zilnic, distrugând 

rutina şi monotonia activităţilor.  

 

 Experimente reale controlate prin reţea / Internet 

 Profesorii din întreaga lume se află în faţa unei noi provocări: accesarea obiectelor 

reale de la distanţă, dintr-o locaţie aflată la distanţă (remote). În lecţiile de chimie, acest  

demers ar putea servi pentru dezvoltarea unor lucrări experimentale ce necesită aparatură 

scumpă, greu accesibilă, de regulă, unui liceu din România. 

 Laboratoarele la distanţă (remote), numite şi „laboratoare hibrid” în literatura de 

specialitate, sunt laboratoare performante din punct de vedere tehnologic, capabile să 

furnizeze educaţie de la distanţă unor utilizatori dispersaţi din punct de vedere  

geografic. Comparativ cu laboratoarele tradiţionale şi cu cele virtuale ele conţin materiale 

auxiliare mai explicite, însoţite eventual de simulări ale experimentelor de efectuat. Sunt 

flexibile şi nu impun resctricţii privind desfăşurarea lor în spaţiu şi timp. În mediul 

universitar, laboratoarele la distanţă (remote) pentru măsură şi control constituie un domeniu 

aflat în plină cercetare şi extindere. Oferă utilizatorilor conectaţi la distanţă (remote) 

siguranţa accesului la echipamente costisitoare şi periculoase. Aplicaţia client oferă 

instrumente de măsură virtuale care lucrează în timp real şi reprezintă replici ale 

instrumentelor reale aflate în locaţia gazdă. Scopul principal al utilizării e-lab în învăţarea 

chimiei este ancorarea elevilor noştri în lumea reală, oferirea şansei de a aplica cunoştinţele 

teoretice în practică, într-o manieră integrată. 

 Profesorului de chimie îi va rămâne întotdeauna frumoasă, şi nu întotdeauna uşoară, 

misiunea de a alege şi combina cele mai potrivite metode, tehnici de învăţare, strategii, 

tehnologii şi dispozitive care pot face din fiecare lecţie experimentală o amintire de neuitat 

pentru elevii săi! 

 
 Experimentul rămâne cel mai preţios instrument al profesorului de chimie! 
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Strategii de stimulare a creativităţii 

în procesul didactic 

 

 

  prof. Sechel Carmen Mirela 

Colegiul Național “Spiru Haret”, Tecuci  

 

Practicile educative de predare activizantă şi de stimulare a potenţialului creativ al 

elevului se înscriu în dezideratele pedagogiei moderniste şi postmoderniste, de cooperare şi 

reflexie asupra învăţării. 

Învăţărea învăţării – deziderat al educaţiei postmoderniste – presupune interactivitate 

şi creativitate în adoptarea unor strategii care să solicite implicarea în sarcină şi o atitudine 

metacognitivă de învăţare şi cunoaştere precum şi interesul de a te perfecţiona continuu. 

Atitudinea activă şi creatoare a elevilor este o consecinţă atât a stilului de predare al 

profesorului cât şi a obişnuinţei elevului de a se raporta la sarcină. Prin felul în care solicită 

răspunsuri la o problemă, prin felul în care organizează activităţile de informare şi de formare 

ale elevilor, prin accentul pe care îl pune pe dezvoltarea proceselor cognitiv-aplicative etc, 

profesorul influenţează comportamentul activ şi creativ al elevului. 

Condiţiile şi situaţiile specifice care pot duce la dezvoltarea spiritului investigativ, a 

gândirii divergente, a atitudinii creative şi active în şcoală, pot fi considerate următoarele: 

- încurajarea elevilor să pună cât mai multe întrebări; 

- limitarea constrângerilor şi a factorilor care produc frustrare; 

- stimularea comunicării prin organizarea de discuţii şi dezbateri între elevi, între 

profesor şi elevi; 

- activizarea elevilor prin solicitarea lor de a opera cu idei, concepte, obiecte în vederea 

reconsiderării acestora şi a emiterii de noi variante; 

- cultivarea independenţei cognitive, a spontaneităţii şi a autonomiei în învăţare; 

- stimularea spiritului critic constructiv, a capacităţii de argumentare şi de căutare a 

alternativelor; 

- favorizarea accesului la cunoaştere prin forţe proprii, stimulând atitudinea reflexivă 

asupra propriilor demersuri de învăţare. 

Profesorul este cel care trebuie să găsească cele mai eficiente modalităţi prin care să 

stimuleze potenţialul creativ al fiecarui elev în parte. 

Lecţia de predare-învăţare devine astfel o aventură a cunoaşterii în care copilul 

participă activ, după puterile proprii, întâlnind probleme şi situaţii dificile, examinându-le şi 

descoperind soluţii plauzibile. Rolul profesorului constă mai mult în cel de stimulare şi 

dirijare, iar motivaţia activităţii reiese din paticiparea entuziastă a cadrului didactic. Elevul e 

implicat atât în procesul de predare, de învăţare şi de evaluare, iar disciplina devine 

autodisciplină a muncii şi interesului, asigurată de satisfacţia cooperării. 

Conduita creativă a cadrului didactic este unul din factorii care asigură dezvoltarea 

potanţialului creativ al elevilor. Predarea, ca proces creativ, presupune ca profesorul  să 

medieze între elev şi lumea cel înconjoară. El trebuie nu numai să organizeze spaţiul şi 

activitatea, ci şi să participe alături de elevi la elaborarea cunoştintelor; să servească drept 

model în legăturile interpersonale şi să încurajeze interacţiunile cooperante dintre elevi; să-i 

îndrume cum să-şi folosească timpul, spațiul, echipamentul şi materialele; să ajute elevul să 

evalueze sau grupul să extragă din experienţe, informaţile necesare, valorile şi să le 

interpreteze şi evalueze. 

Proiectarea activităţii didactice presupune căutarea unei articulaţii optime între 

componentele procesului de învăţământ (obiective, conţinuturi, metode, mijloace, condiţii 
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socio-culturale, etc.) pentru obţinerea unor rezultate maxime, de ordin calitativ şi cantitativ. 

Aceasta este, deci,o problemă de strategie, de optimizare, de valorificare la maximum a 

tuturor resurselor şi  condiţiilor date, opusă vechilor abordări preocupate doar de descrierea 

conţinuturilor de predat. 

Atmosfera creată în clasă de către profesor constituie un factor care influenţează 

comportamentul de învăţare al elevului. 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, respectă 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. 

Instruirea interactivă redimensionază rolurile şi ipostazele cadrului didactic. Astfel cadrul 

didactic este: 

- pedagog care nu impune informaţiile ştiinţifice ci construieşte dispozitive de învăţare, 

practicând o pedagogie diferenţiată şi individualizată; 

- proiectant, tutore, manager, moderator, organizator şi gestionar al conţinuturilor, 

activităţilor şi experienţelor de formare; 

- mediator al învăţării elevului într-un cadru euristic; 

- facilitator al învăţării şi autoformării; 

- consilierul elevului care are nevoie de sprijin în învăţare; 

- partener al elevului într-o relaţie educaţională interactivă; 

- coordonator al muncii elevilor; 

- animator,activizant şi catalizator al activităţii de formare, al comunicării al 

interacţiunilor şi al schimburilor interindividuale; 

- scenograf, pregătind decorul desfăşurării învăţării eficiente; 

- actor  al demersurilor instructiv-educative; 

- strateg gânditor pentru a ajuta elevul în construirea cunoaşterii prin restructurări 

continui; 

- reflexiv în timpul, înaintea şi după acţiunea educaţională, promovând gândirea 

reflexivă şi predarea reflexivă; 

- co-evaluator, alături de elev al procesului şi produsului învăţării; 

 Importantă în dezvoltarea creativităţii şi a activismului în învăţare este stimularea 

efortului personal al elevului, stimularea tendinţei acestuia de a aduce o contribuţie proprie, 

de a fi original, inventiv, creativ. Misiunea cadrului didactic nu încetează odată cu terminarea 

lecţiei, ci se manifestă şi dincolo de cadrele acesteia. El trebuie să cunoască potenţialul 

creativ al fiecărui elev şi modalităţile de stimulare, să sesizeze manifestările creative ale 

elevilor în afara orelor de clasă, în activităţile extraşcolare, să-l facă pe elev conştient de 

propriile capacităţi şi să le dezvolte capacitatea şi obişnuinţa autoevaluării. 

Profesorul bun permite elevului să-şi asume riscuri intelectuale, să speculeze, să facă 

asocieri nebănuite, oferindu-i însă sprijin în situaţii de frustrare, eşec, nesiguranţă, 

ambiguitate. La dispoziţia elevilor indicat este să fie puse materiale lămuritoare şi surse de 

informare. 

În procesul instructiv-educativ este necesară schimbarea poziției față de elev. El 

trebuie considerat drept un patricipant activ și creativ la propria formare. Trebuie luate în 

considerație progresele semnificative pe care le-a făcut în această perioadă plină de 
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transformări sociale, economice, culturale. Elevii culeg informații din tot mai multe surse și 

cât mai variate. Școala trebuie să țină pasul cu noul, actualizând atât cunoștințele cât și 

metodele. 

Trebuie avut în vedere că formarea unor deprinderi de învățare interactiv-creativă, 

antrenând efortul intelectual din partea elevului, cu cât sunt mai de timpuriu formate, fixate și 

consolidate, cu atât au un efect formativ mai eficient, materializat în dezvoltarea capacităților 

intelectuale superioare și a aptitudinilor specifice actului creator. 

Școala viitorului va fi cu siguranță o școală cibernetizată, un laborator “viu” al 

calculatoarelor, interdisciplinară, care va pregati pe copii de timpuriu să devină  creatori de 

nou și capabili să ia decizii optime în întâmpinarea situațiilor tot mai neobișnuite și inedite 

ale vieții sociale actuale și de perspectivă. 
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Lumea musulmană în lecţiile de geografie 

 

prof.dr. Ungan Cezar-Iulian 

Colegiul Naţional “Spiru Haret”, Tecuci 

 

 Religia islamică deține locul al doilea ca pondere globală după cea creștină, în prezent 

numărul musulmanilor depășind 1,7 miliarde credincioși. 

 A apărut la începutul secolului al șaptelea, când Mahomed propovăduia solidaritatea 

arabă ostilitatea față de musulmani și jihadul (războiul sfânt). În 622 Mahomed și adepții săi 

sunt alungați (hegira) din Mecca, ajungând la Medina(Yathreb). Opt ani mai târziu adepții 

noii religii cuceresc Mecca care devine centrul noii religii. 

 După moartea lui Mahomed în 632, începe expansiunea arabă spre Asia(Palestina, 

Siria, Irak, Iran, India de Vest) Africa de Nord și de Est care sunt islamizate. A urmat 

Peninsula Iberică. Califatul Arab a făcut legătura dintre continente, a favorizat transferul de 

tehnologii și civilizații a favorizat comerțul est-vest pe drumurile de uscat. 

 Islamismul a cucerit fără războaie și alte teritorii cu ar fi Indonezia(cel mai mare stat 

musulman după numărul credincioșilor), Bangladesh, Bosnia-Herțegovina, sudul Albaniei, 

Kosovo, Peninsula Crimeea, părți din Caucaz, iar prin migrații s-a extins și în America sau 

Australia. În ultimile decenii, milioane de musulmani au migrat spre statele  europene 

dezvoltate (Germania, Franța, Marea Britanie, Suedia, Olanda, Spania, Italia). 

 În România, primele comunități musulmane, conduse de Husein și Dede au fost 

colonizate de către Imperiul Roman de Răsărit în 1262, prin ordinul împăratului Mihail al 

VIII–lea. Cei 12000 de turci trebuiau să contribuie la apărarea graniței de nord a Dobrogei, în 

zona Babadag. 
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 După pierderea Dobrogei de către Mircea cel Bătrân, turcii încep colonizarea masivă 

cu otomanii și ulterior cu tătarii musulmani presați de ruși. Ultimii sunt așezați în sudul 

Dobrogei de către sultanul Abdul Medgid, ocazie cu care apare și orașul Medgidia. În această 

provincie istorică, musulmanii formau majoritatea populației până în 1878, conform unui 

recensământ  rusesc, românii fiind ca pondere  primii dintre creștini. 

 Inexistența populației musulmane în Țara Românească și Moldova se datorează 

prevederilor capitulațiilor încheiate de Mircea cel Bătrân și Ștefan cel Mare, care prevedeau 

că islamicii nu se puteau stabili în aceste state feudate, nu puteau avea moșii și nu puteau 

construi  moschei sau geamii. Excepție au făcut orașele Turnu Măgurele, Giurgiu, Brăila și 

Tighina care au devenit în timp raiale, iar populația musulmană s-a putut stabili. 

 Influența musulmană pe teritoriul românesc s-a concretizat în arhitectură, urbanism, 

limbă și chiar în evoluția mentalității românești extracarpatice, în moda timpului și în apariția 

unor feluri de mâncare sau prăjituri cu specific oriental. 

 În 1930 în România trăiau circa 220000 de musulmani, numărul lor scăzând mereu 

datorită repatrierilor spre Turcia. Actualmente musulmanii din România sunt cifrați la 

aproximativ 80000 de cetățeni (turci, tătari, țigani islamizați), la care s-au adăugat în ultimele 

decenii arabi și iranieni, majoritatea habitând în familii mixte, cu soții de etnie română. 

Relațiile interconfesionale cu majoritarii români au fost aproape întotdeauna pașnice, 

musulmanii fiind în general fideli patriei lor. 

 Lumea musulmană, apare la orele de geografie încă din clasa a patra când se vorbește 

structura populației Române după limba vorbită și religie. Acum sunt amintirile comunitățile 

istorice din Dobrogea, turcii și tătarii.  

În clasa a cincea, la lecția despre structura populației Globului, elevilor li se  spune și 

despre alți musulmani (arabi, iranieni, pakistanezi, indonezieni  ș.a) cu localizările de rigoare.  

La Geografia Europei, studiată în clasa a șasea, elevii află care sunt statele cu 

populație majoritar musulmană (Turcia, Bosnia-Herțegovina, Albania). Se fac referiri și la 

Kosovo stat nerecunoscut de România, care-l consideră parte a Serbiei. Identic se petrec 

lucrurile în clasa a șaptea, când se studiază Asia și Africa, continente cu  populație islamică în 

număr mare.  

În clasa a opta la lecția despre structura populației din România, se apelează la 

istoricul populării, localizarea musulmanilor, se fac unele aprecieri privind fizionomia.  

Frecvent se apelează la cunoștințele elevilor, dobândite cu ocazia deplasărilor în Dobrogea și 

în special la Babadag, Constanța, Mangalia, unde există muzee de artă orientală, moschei și 

geamii. Uneori se pot da exemple de musulmani din comunitatea locală sau de colegi de 

școală ce aparțin religiei islamice. 

 La nivel liceal, lumea musulmană este tratată la geografie începând cu clasa a zecea, 

când sunt  amintite comunitățile sunite și șiite cu localizările lor.  La lecțiile privind așezările  

se descriu orașele arabe ca tip distinct, iar atunci când se discută despre sistemul geopolitic 

actual se amintește de lumea arabă. 

 În clasa următoare, când se studiază „problemele fundamentale ale lumii 

contemporane“, lumea islamică apare întâi în lecțiile privind globalizarea, identitatea, 

uniformizarea și gestionarea resurselor. Ulterior se fac mențiuni și se oferă explicații despre 

organismele internaționale (Liga arabă), apoi islamul apare în lecțiile despre raportul dintre 

rasă, religie și cultură. Mențiuni și dialoguri sunt purtate și în lecțiile despre mondializare și 

occidentalizare din perspective multiple. Un loc special îl au musulmanii în lecțiile despre 

migrații și refugiați datorită proximității evenimentelor. 

 În ultimul an de liceu lumea musulmană este analizată la nivel de Europa și România 

în lecțiile privind structura populației, iar la profilurile umane există mențiuni în cadrul 

ultimului capitol în cadrul geografiei sociale și culturale. Inevitabil apare întrebarea privind 

moscheea ce se va construi la București. 
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 Metodica prezentărilor, argumentările și explicațiile sunt foarte importante. Profesorul 

trebuie să evite expunerile intransingente, comentariile negative sau generalizările negative la 

adresa musulmanilor. Tonul folosit nu trebuie să-l facă pe elev să devină exclusivist, 

separatist sau antisemit. De evitat atitudinile de segregare religioasă sau etnică. Cadrele 

didactice pot face legătura cu literatura română comentând piesa Tache, Ianke și Cadâr, unde 

ortodocșii, mozaicii și musulmanii convețuiau pașnic în România, putând trece ușor peste 

separatismele generate de evoluția istorică. 

 Dacă profesorul stăpânește subiectul, se pot face comentarii care să explice 

fundamentalismul  islamic și determinarea unor tineri de a apela la terorism. 

 Discutarea acestor aspecte, poate duce la lămurirea elevilor referitor la o religie puțin 

cunoscută de ei, la înțelegerea unor evoluții contemporane a islamului și la  comportamentul 

unor radicali musulmani. 
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Background  

Modern ways of teaching and learning used in many institutions which provide the 

possibility to learn English by foreign students, the complex and varied innovations based on 

communicative approaches and a rich literature written about the methods of aquiring the 

language by EFL students represent the reason for the present research. 

 The technological development registered today and the electronic gadgets which also 

registered a boom on the market in the last years should make teachers more and more 

involved in the process of self-development regarding the new technology, because they have 

the moral obligation to keep the pace with these advances students already use. The modern 
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students’ educational background is much more related to technology than that of their 

teachers and learning how to use a new device is for them as common as it was for their 

teachers to look up in a dictionary to find a new word. The newest trends regarding the 

mobile phones, for example, attract them a lot and they discover by using them a series of 

applications dedicated to learning English, from the beginner levels to the advanced one, to 

the pronunciation of word, to learning by seeing pictures, tests to evaluate their knowledge, 

dictionaries and a lot more. 

 

Technology integration and use of audiovisual aids 

Some of the audiovisual aids are based on technology and some are not. For those 

based on technology the educators should develop new skills and try to integrate technology 

in their teaching. 

Teachers have seen technology integration as being a topic of discussion for almost 

three decades. All the authors of the articles written on this topic recommended the use of 

strategies necessary to facilitate meaningful integration. This kind of integration represents 

the way used to apply technology to support a student-centered and student-directed 

curriculum.
1
 A lot of the articles written on this topic also proposed some strategies which 

should be used to break down the barriers encountered by schools and teachers. 

 

Barriers in technology integration 

Ertmer
2
 distinguished two types of barriers in 1999: 

- Internal – consisting in: a. teachers’confidence about how students learnt; b. the 

perceived value of technology to the teaching/learning process 

- External  - consisting in: a. resources; b. training; c. support 

Two authors, Hew and Brush identified six categories of barriers on a detailed analysis 

over the previous ten years (1995–2006). Thus, they claimed the barriers are: 

- first-order barriers: a. resources; b. institution; c. subject culture; d. assessment 

- second-order barriers: a. teacher attitudes and beliefs; b. knowledge and skills 

After another period of time, making a thorough interpretation and analyzing 48 empirical 

studies, they identifies three most frequently barriers with an important impact on technology 

integration: 1) resources – in 40% of the studies; 2) teachers’ knowledge and skills – 23% of 

the studies; 3) teachers’ attitudes and beliefs – in 13% of the studies.
3
 

According to the statistics realised by The National Center for Education Statistics in 

2006
4
, access to technology resources began to increase. This situation changed positively the 

situation of the teachers in classes, because it managed to reduce the problem of the 

resources, one of the barrier identified by Hew and Brush. Teachers and educators started to 

pay more attention to the relationship between their beliefs and the use of technology. In 

2002 Dexter and Anderson claimed that teachers turned to the meaningful technology use 

which facilitated student-centered learning.
5
 

                                                           
1
 Becker & Riel, 1999 

2
 Ertmer, 1999, 47-61 

3 Hew, K. F., & Brush, T. (2007). Integrating technology into K-12 teaching and learning: current knowledge 

gaps and recommendations for future research. Educational Technology Research and Development, 55, 223–

252. 
4
 National Center for Education Statistics. (2006). Internet access in U.S. public schools and classrooms: 1994–

2005. Washington, DC: U.S. Department of Education: Author. Retrieved February 20, 2010, from. 

http://nces.ed.gov/pubs2007/2007020.pdf. 
5
 Dexter, S. L., & Anderson, R. E. (2002). USA: A model of implementation effectiveness. Retrieved September 

20, 2011, from. http://edtechcases.info/papers/multicase_implementation.htm. 
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 Later, in 2005, McCain considered that the critical issue in the 21st century was not 

represented by the use of technology, and considers an issue of foremost importance the 

interest of the teachers to develop thinking skills in their students, skills which enable them to 

use the power of technological tools to solve problems and do useful work. (p.84). This 

means that students will be able to develop receptive and productive communicative 

competences, to use them in real situations and to solve problems depending on the context.
6
 

 

The importance of technology integration 

Technology integration has become of more importance nowadays, due to the fact that 

students learn faster, better and in a more  pleasant way new concepts and ideas, and they 

also enhance their knowledge of speaking a foreign language to use it in different situations 

(as a tourist, worker abroad or businessman). Technology also offers the posibility to school 

to focus on global learnin, trans- and inter- diciplinarity. 

Furthermore, the transition from teacher-centered learning to student-centered 

learning is also enabled by the use of technology in the teaching-learning process which 

develops during the school classes.  

 

Dale’s Cone of Experience
7
 

 

                                 
(the original cone of experience)   (the adapted cone of experience) 

Edgar Dale’s Cone of Experience was adapted by Heidi Milia Anderson (Pd.D, 

Assistant Dean for Education Innovation at the University of Kentucky, USA
8
) in a way 

which make us better understand Dale’s research. 

Anyway, Dale’s cone of experience does not represent the first discovery in the field 

of education. Somehow, in other words, Confucius
9
, the ancient Chinese philosopher, let us a 

saying which should make all us aware about the importance of learning by doing. He 

managed to synthesise a whole theory in only few words: I hear and I forget. I see and I 

remember. I do and I understand. 

 

AUDIO-VISUAL AIDS CLASSIFICATION 

A. NON-PROJECTED AIDS 

o Audio aids 

 Radio 

B. PROJECTED AUDIOVISUAL 

AIDS 

o Opaque projectors 

                                                           
6
 McCain, T. (2005). Teaching for tomorrow: Teaching content and problem-solving skills. Thousand Oaks, 

CA: Corwin. 
7
 Edgar Dale (1969), p.108 

8
 http://www.queensu.ca/teachingandlearning/modules/active/documents/Dales_Cone_of_Experience_summary.pdf 

9 Chinese teacher, philosopher, politician, 551 BC – 479 BC. 
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 Television 

 Recordings 

o Graphic aids 

 Charts 

 Cartoon 

 Comics  

 Diagrams 

 Flash cards 

 Graphs 

 Maps 

 Photographs 

 Pictures 

 Posters 

 Printed material 

 Models 

o Display boards 

 Blackboard 

 Bulletin board 

 Whiteboard 

 Flannel board 

 Magnetic board 

 Peg board 

o Activity aids 

 Puppets 

 Models 

 Specimens  

 Demostrations 

 Experimetation 

 Field trips 

o Slide projector (magic 

lantern) 

o Epidiascope  

o Slides  

o Film strips 

o Overhead projectors 

o LCD pannels 

o PowerPoint Presentations 

o Films 

o Series 

o Documentaries  

o Videos 

o Pictures 

o Songs 

o CDs 

o  MP3s 

o Podcasts 

 

C. INTERNET AUDIOVISUAL AIDS 

o Vlogs, vines, bloggs 

o Online games 

o Online newspapers and 

magazines 

o Mobile phones, tablets, iPods 

o PCs, Laptops, apps 
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Interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă ansamblul relaţiilor si interacţiunilor 

dintre diferitele conţinuturi şi mesaje angajate la nivelul unui demers didactic/educativ cu 

finalitate relevanţa în planul formării-dezvoltării personalităţii elevului. 

Specificul interdisciplinarităţii pedagogice reflectă progresele înregistrate în teoriile 

epistemologice (post)moderne care analizează cunoaşterea ştiinţifica, în general, cunoaşterea 

realizata prin ştiinţele socio-umane în mod special (Interdisciplinaritatea şi ştiinţele umane). 

Interdisciplinaritatea pedagogică reprezintă o variantă a interdisciplinarităţii ştiinţifice 

care vizează realizarea unor interacţiuni „între diversele branşe ale cunoştinţelor si 

metodologiilor numite discipline ştiinţifice". Ea contribuie la reformarea vechilor programe 

de învăţământ care „se limitau să stabilească o listă de cunoştinţe de predat, având în vedere 

doar o singura disciplină, mărginită de cele mai multe ori la un nivel de educaţie" şi la o 

latură a educaţiei Interdisciplinaritatea pedagogică vizează „traducerea scopurilor educaţiei în 

specificaţii didactice" realizate prin „colaborarea unor grupuri de specialităţi diverse". 

Modelul interdisciplinarităţii pedagogice, defineşte la nivel teoretic, un tip de 

abordare a educaţiei care orientează activitatea de invăţare a elevului în direcţia dobândirii 

simultane a unor cunoştinţe-capacităţi-atitudini comune sau/şi complementare mai multor 

materii şcolare. Un asemenea model presupune realizarea saltului de la proiectarea 

tradiţională - axată pe învăţarea paralelă sau succesivă a diferitelor materii şcolare şi 

proiectarea curriculară, axată pe învăţarea integrată a cunoştinţelor şi capacităţilor ştiinţifice, 

raportabile la experienţa de viaţă a elevului prin toate resursele lor generale, de natură 

intelectuală-morală-tehnologică-estetică-fizică. 

La nivel practic, modelul interdisciplinarităţii pedagogice defineşte „un tip de 

abordare a conţinutului instruirii care antrenează, în mod necesar, o amenajare specială a 

situaţiilor didactice" în funcţie de corelaţiile existente între diferite materii 

şcolare/universitare. Din această perspectivă, realizarea interdisciplinară a conţinutului 

instruirii angajează următoarele surse de intrare a cunoştinţelor-capacităţilor-atitudinilor 

ştiinţifice valorificate la niveluri formative superioare (Dictionnaire actuel de l'education):  

- obiectivele activităţii de învăţare, proiectate intra, inter si pluridisciplinar, în sensul 

tratării complementare a problemelor, plecând „de la un declanşator comun"; 

- aptitudinile vizate în sensul instrumentalizării punctuale (prin „recurs ocazional la 

abilităţile relevante ale altei materii şcolare" sau generalizate (prin „recurs regulat la 

abilităţile relevante ale altei materii şcolare”);  

http://nces.ed.gov/pubs2007/2007020.pdf
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- demersurile activităţii de învăţare, dezvoltate prin mijloace auxiliare ocazionale 

(printr-un „recurs ocazional la un demers relevant al altei materii şcolare") - 

sistematice (printr-un „recurs sistematic la un demers relevant al altei materii 

şcolare") - funcţionale (printr-un „recurs necesar la un demers relevant al altei 

materii în vederea atingerii unui obiectiv al unui program de studii");  

- complementarităţile dintre obiective (de: stăpânire a materiei-transfer operaţional-

exprimare) şi demersurile de învăţare (care construiesc, reconstruiesc sau exprimă 

realitatea). 

Practica proiectării curriculare poate impune două variante de realizare efectivă a 

interdisciplinarităţii pedagogice la nivelul planului de învăţământ prin: 

- redefinirea disciplinelor şcolare/universitare în cadrul unor structuri noi integrate 

orizontal (istorie-geografie; fizică-chimie; chimie-biologie; psihologie-pedagogie; 

sociologie-economie etc.) sau transversal (educaţie estetică, educaţie tehnologică, 

educaţie civică; ecologie, democraţie, informatică etc);  

- reordonarea disciplinelor şcolare pe orizontală şi pe verticala sistemului de 

învăţământ (respectiv a planului de învăţământ), în vederea susţinerii noţiunilor, 

principiilor, metodologiilor anumitor domenii (ştiinţele naturii, ştiinţele socio-

umane, ştiinţele limbajului etc.), cu efecte pedagogice substanţiale (eliberarea 

presiunii informative în favoarea stimulării formative a elevilor/studenţilor). 

Realizarea interdisciplinarităţii pedagogice depinde de deciziile macrostructurale 

stabilite la nivel de politică a educaţiei: instituţionalizarea mecanismelor specifice proiectării 

curriculare; elaborarea planului de învăţământ, a programelor şi a manualelor şcolare din 

aceasta perspectivă didactică şi epistemologică; formarea iniţială a profesorilor în contextul 

unei culturi generale adecvate şi a unei duble sau chiar triple specializări; formarea continuă a 

profesorilor în condiţiile exersării unor metodici/didactici aplicate interdisciplinare, deschise 

educaţiei permanente. 

Promovarea interdisciplinarităţii constituie un element definitoriu al progresului 

cunoaşterii. Copiii nu trebuie educaţi pentru lumea de azi, deoarece nu se ştie cum va fi 

lumea lor şi e nevoie să fie învăţaţi să se adapteze. În sistemul educaţional, într-o societate 

viitoare, este nevoie de stimularea creativităţii şi acest lucru este posibil numai prin 

promovarea interdisciplinarităţii. 

Interdisciplinaritatea este o formă de cooperare între discipline ştiinţifice diferite, care 

se realizează în principal respectând logica ştiinţelor respective, adaptate particularităţilor 

legii didactice şi îl ajută pe elev în formarea unei imagini unitare a realităţii, îi dezvoltă o 

gândire integratoare. 

Conexiunea disciplinară cunoaşte patru niveluri de concretizare: 

multidisciplinaritatea, pluridisciplinaritatea, interdisciplinaritatea şi transdisciplinaritatea. 

Multidisciplinaritatea vizează juxtapunerea unor elemente ale diverselor discipline pentru a 

pune în lumină aspecte comune. Pluridisciplinaritatea este o integrare mai accentuată bazată 

pe comunicarea simetrică între diferitele paradigme explicative. Transdisciplinaritatea 

vizează o întrepătrundere a mai multor discipline, care duc la apariţia unor discipline noi sau 

la alte domenii de cunoaştere. 

Interdisciplinaritatea implică stabilirea şi folosirea unor conexiuni între limbaje 

explicative sau operaţii, cu scopul diminuării diferenţelor care apar între disciplinele de 

învăţământ clasice. 

Intervenţia profesorului determină corelaţii obligatorii prevăzute de programele 

şcolare şi impuse de logica noilor cunoştinţe, fapt ce duce la interdisciplinaritate. Se pot 

elabora, în echipă, proiecte de lecţii, planificări semestriale / anuale comune a două sau mai 

multe discipline. 
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Predarea şi învăţarea unei discipline are dezavantajul că foloseşte perceperea 

secvenţială şi insulară a realităţii unice făcând-o artificială. Din acest motiv este necesară 

realizarea unor conexiuni între anumite discipline şcolare pentru o percepere unitară şi 

coerentă a fenomenologiei existenţiale. 

Instruirea interdisciplinară sau cea transdisciplinară presupune o serie de interacţiuni 

care se manifestă prin:  

- preluarea de metode, de cunoştinţe sau a unui limbaj specific unei anumite 

discipline;  

- escrierea în paralel a aceluiaşi fenomen sau a unor aspecte diferite ale aceluiaşi 

fenomen; 

- oferirea de cunoştinţe necesare în alte discipline.  

Predarea – învăţarea geografiei presupune o abordare interdisciplinară pentru a explica 

fenomenele geografice în ansamblul lor. Să considerăm de exemplu tema „Marea Neagră”, 

abordată din perspectiva mai multor discipline: 

- din punct de vedere al geografiei, se pot explica poziţia geografică pe Glob şi în 

Europa, caracteristicile reliefului submarin, influenţele climatice; 

- din punct de vedere al fizicii, se pot explica variaţia presiunii cu adâncimea, 

variaţiile nocturne şi diurne ale temperaturii, mareele; 

- din punct de vedere al chimiei, se poate explica salinitatea apei marine în comparaţie 

cu gradul de salinitate al altor mări, metode de determinare a concentraţiilor 

soluţiilor de sare; 

- din punct de vedere al biologiei, se pot explica speciile de plante şi animale care 

populează apele Mării Negre, adaptarea acestora la mediul de viaţă, specii pe cale de 

dispariţie; 

- din punct de vedere al istoriei, se poate explica descoperirea şi cercetarea Mării 

Negre, denumirea Mării Negre, popularea ţărmului.  

Astfel, elevul este pus în situaţia să gândească, să-şi pună întrebări, să facă legături 

între aspectele studiate la fiecare disciplină în parte şi, în acest mod, nu va mai percepe 

fenomenul studiat izolat, ci cumulând ceea ce ştie despre el din punct de vedere al diferitelor 

discipline care se cumulează şi se influenţează reciproc. 

O astfel de abordare interdisciplinară a unităţilor de conţinut din programa şcolară de 

geografie are valenţe pozitive atât din punct de vedere al înţelegerii conţinutului ştiinţific de 

către elevi, cât şi prin valorile şi atitudinile pe care reuşeşte să le formeze acestora: 

dezvoltarea independenţei în gândire şi acţiune, manifestarea iniţiativei şi a disponibilităţii de 

a aborda sarcini variate, manifestarea curiozităţii ştiinţifice şi stimularea imaginaţiei. 
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Nouvelles perspectives dans la didactique des langues 

 

 

prof. Miron Magdalena  

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci, jud. Galați 

 

 En passant en revue les méthodologies qui se sont succédées le long du temps, ce qui 

ne fait aucun doute est que la didactique a constamment évolué, parfois timidement mais 

souvent d’une manière radicale dans un souci de modernisation et d’efficacité. En effet, 

l’objectif de la didactique est toujours d’enseigner mieux, plus vite et donc de manière plus 

efficace. Aujourd’hui le professeur de FLE se pose la question: quelle méthodologie est la 

meilleure pour enseigner les langues étrangères? Nous pouvons parler de l’éclectisme actuel: 

«Actuellement on peut dire qu’on assiste en didactique du français langue étrangère à une 

crise des méthodologies. Il n’y a pas de méthodologie unique, forte, globale et universelle sur 

laquelle tous seraient d’accord»
X
. L’éclectisme comme méthodologie d’enseignement des 

langues étrangères exige que l’enseignant possède de vastes connaissances de la langue qu’il 

enseigne, des différentes manières d’enseigner, et qu’il puisse établir en détail les besoins de 

ses élèves.  

 Toute méthode de français qui apparaît aujourd’hui prend en compte les principes du 

CECRL (Cadre européen commun de référence pour les langues): travail sur tâches, action, 

activités langagières, développement des compétences, stratégies, évaluation formative, 

autoévaluation, ouverture à la pluralité des langues et des cultures. Le CECRL est, sans 

doute, le repère actuel dans l’enseignement des langues, il sert en effet de référence à la 

conception des programmes scolaires, à la rédaction des manuels, il s’inscrit également de 

plus en plus dans la formation initiale et continue des enseignants. «La perspective privilégiée 

ici est, très généralement aussi, de type actionnel en ce qu’elle considère avant tout l’usager 

et l’apprenant d’une langue comme des acteurs sociaux ayant à accomplir des tâches (qui ne 

sont pas seulement langagières) dans des circonstances et un environnement donnés, à 

l’intérieur d’un domaine d’action particulier. Si les actes de parole se réalisent dans des 

activités langagières, celles-ci s’inscrivent elles-mêmes à l’intérieur d’actions en contexte 

social qui seules leur donnent leur pleine signification.»
XI

 

 Claire Bourguignon, après plusieurs années passées à l’analyse des concepts clés qui 

sous-tendent le CECRL, a lancé une nouvelle approche didactique qu’elle a appelée 

l’approche communic’actionnelle qui est basée sur la notion d’apprentissage/usage de la 

langue à travers l’accomplissement de tâches complexes. Elle introduit aussi le terme d’unité 

d’action, «puisqu’il s’agit de mettre l’apprenant-usager en action», n’oubliant pas de justifier: 

«Puisqu’il faut que l’apprenant-usager se représente la situation où il agit en lien avec la 

tâche à réaliser, il faudra qu’il soit conscient de la tâche dans laquelle il s’engage pour que 

l’apprentissage ait du sens. Puisqu’il y a un lien entre «stratégies», «compétence» et 

représentation de la tâche, l’apprenant usager devra réfléchir aux ressources auxquelles il doit 
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faire appel pour atteindre l’objectif ou les objectifs fixé(s) par la tâche. Cela lui permettra de 

prendre conscience de ses besoins et de comprendre ce qu’il a besoin d’apprendre.»
XII

 

 Chaque tâche est appelée unité d’action parce qu’elle vise à mettre l’apprenant en 

action. C’est en menant à bien ces tâches que l’apprenant construit ses connaissances et ses 

capacités. Mettre l’apprenant en action suppose différentes étapes autour desquelles est 

construite chaque tâche. 

 Définir la tâche – L’entrée dans l’unité d’action ne se fait pas par un thème, mais par 

la tâche. L’apprenant se voit confier une tâche qui est définie par une mission et un objectif à 

atteindre dans un contexte donné. Cette tâche comporte aussi des contraintes qui vont guider 

le traitement de l’information: la recherche et la sélection d’informations dans les activités de 

réception et l’organisation des informations dans les activités de production. 

 

Mission: Tu es agent de tourisme dans l’agence «France-Voyage» à Marseille. Tu dois 

organiser un circuit dans le Midi pour un groupe d’adolescents roumains. 

 Contraintes: 

- ils sont  à la recherche d’activités de plein air 

- ils ont cinq jours à leur disposition 

 

Il s’agit bien d’une tâche au sens actionnel du terme puisque le verbe utilisé est un verbe 

d’action.  

 La mise en scène - Il s’agit de «planter le décor»: l’apprenant va se familiariser avec le 

contexte dans lequel il va accomplir sa tâche. 

Pour t’aider dans ton organisation (activités de réception/interaction): 

1. Tu observeras une photo avec le groupe d’adolescents 

2. Tu observeras la carte de France 

3. Tu liras une présentation du village de Royère de Vassivière 

4. Tu regarderas la vidéo «MonNuage.TV à Marseille»  

Tu rendras compte de ta mission (activités de production): 

 A l’oral: tu téléphoneras au représentant du groupe pour lui présenter le circuit et 

lui demander l’opinion 

 A l’écrit: tu réaliseras une brochure sur le circuit que tu veux inclure dans le 

catalogue de ton agence 

 

 Réfléchir à la tâche - Avant de s’engager dans l’action, il faut que l’apprenant se 

représente la tâche qui lui est proposée. Cette partie construite autour de quelques questions 

vise à s’en assurer. 

Avant de commencer tu dois être sûr que tu as compris la mission : 

1. Tu devras organiser: 

 un week-end avec tes amis 

 une journée en plein air avec tes collègues  

                                                           
XII
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 un circuit pour un groupe d’adolescents 

2. Les ados sont intéressés par: 

 les manifestations culturelles 

 les activités en plein air  

 l’histoire et le patrimoine 

3. Le circuit ne doit pas dépasser: 

 une semaine 

 un week-end 

 5 jours 

4. Les jeunes veulent découvrir: 

 le Nord de la France 

 le Sud de la France 

 le littoral méditerranéen 

 

 L’accomplissement de la mission - L’apprenant s’engage maintenant dans l’action ; à 

travers les activités de réception et d’interaction, il va repérer les informations dont il a besoin 

pour accomplir sa tâche. Il va aussi devoir prendre conscience des besoins langagiers 

nécessaires à l’accomplissement de cette tâche. 

« MonNuage.TV à Marseille » https://www.youtube.com/watch?v=nKtKKpo4JXg  

Compréhension orale 

Activité 1 

 Avant le visionnage de la vidéo tu dois enlever tous les obstacles.  

1. Ecoute avec attention les mots de la liste:  

-se baigner 

-Marseille 

-soleil 

-ville 

-Pagnol 

-friche 

-fille 

-bagnole 

-famille 

-pêche 

-plage 

-parachute 

 

2. Classe dans des colonnes les mots qui contiennent les graphies [gn], [ch] et [ill]. 

Ajoute d’autres mots que tu connais dans chaque colonne. 

……………………….            ………………………….          ………………………… 
  

Activité 2 

 Regarde avec attention le reportage sans le son.  

Identifie les choses intéressantes que tu observes.  Fais la liste et souligne les mots qui 

renvoient aux activités de plein air. 
 

Activité 3 

 Regarde avec attention le reportage avec le son. 

1. Associe les activités énumérées dans la colonne de gauche aux lieux inscrits dans la 

colonne de droite. 

- rencontrer des acteurs célèbres  - la Friche de  la Belle de Mai  

https://www.youtube.com/watch?v=nKtKKpo4JXg
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- se baigner dans la mer turquoise 

- visiter des expositions 

- se promener  

- faire de la planche à voile 

- profiter du soleil  

- la plage Borély 

- le parc Borély 

- les studios de Plus belle la vie  

- la Mer Méditerranée  

2. Quels sont les lieux que tu as découverts en regardant la vidéo ? 

3. Identifie dans le tableau ci-dessus toutes les informations que tu trouves  pertinentes 

pour ta mission et inscris-les dans une liste. Tu peux discuter avec ton voisin/ta voisine. 

Identifie aussi d’autres activités de plein air qu’ils peuvent dérouler à Marseille pour 

compléter la liste. 

Activité Lieu 

  

 

Mise en commun au tableau noir: retenir les informations pertinentes par rapport à la 

mission 

 

 L’évaluation de la tâche - La compétence s’évaluant à travers une performance, cette 

partie repose exclusivement sur des activités de production. L’apprenant va rendre compte de 

sa mission à travers ces activités de production. 

Interaction orale – jeu de rôle  

Tu téléphoneras au représentant du groupe  pour  lui présenter le circuit et lui demander 

son opinion. (travail par paires) 

 

 L’évaluation du progrès - Cette partie est consacrée à l’auto-évaluation. À la fin de 

l’unité d’action, il est nécessaire que l’apprenant fasse le point sur les connaissances et les 

capacités qui ont fait l’objet d’un apprentissage à travers l’accomplissement de la tâche. 

 La démarche communic’actionnelle est une véritable approche par compétences. On 

entre dans l’apprentissage ni par le thème, ni par une tâche communicative, mais par l’action. 

L’objectif est de permettre à l’apprenant-usager d’une langue de développer une capacité à 

communiquer en la mettant au service de la réussite d’une tâche, de rendre l’apprenant de la 

langue autonome en tant qu’utilisateur de cette langue en lui permettant de développer ses 

propres  stratégies d’action. 
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Matematica ne ajută să ne numărăm faptele bune 

 

 
prof. Vasilache Paraschiva 

Școala Gimnazială ,,Ștefan Octavian Iosif" Tecuci, jud. Galați 

 

Pentru noi, profesorii, este evident că principalul scop este ca elevul nostru să 

descopere, să învețe, să cunoască, să aplice în practică informațiile pe care disciplina pe care 

o predăm, le oferă. Matematica, obiect de studiu considerat ca fiind ,,foarte greu'' are cu 

siguranță o mare implicare în viața cotidiană. Ca profesor de matematică îmi ajut elevii să 

observe că știind matematică pot rezolva problemele multor științe pe care le studiază în 

școală: fizică, chimie, biologie, geografie, educație tehnologică, istorie, informatică, iar ca 

diriginte a unei noi generații de elevi ai clasei a V-a B am ales ca să-i învăț să numere faptele 

bune pe care le fac pe parcursul unui an școlar prin consemnarea lor într-un jurnal al faptelor 

bune! Fapte bune față de colegi, profesori, părinți, membrii ai familiei, dar mai ales față de 

persoane care au cu adevărat nevoie de ajutor; copii cu cerințe educaționale speciale, bolnavi, 

oameni cu nivel de trai scăzut, bătrâni neputincioși. 

Majoritatea dintre noi ținem în amintire, cu sfințenie, imaginea ca o icoană, a bunicii 

sau bunicului preferat. Frumoasele amintiri ale copilăriei sunt adesea legate de ei și de câte 

ori le derulăm în minte, sufletul ni se umple de fericire. 

Apelând la aceste amintiri, din memoria elevilor și părinților cu care colaborez, mi-a 

fost apoi foarte ușor să demarez activități de voluntariat, pentru a ajuta bătrânii din zona școlii 

noastre. Am alături și colegi de alte discipline care au o inimă mare, iar colaborarea cu preotul 

Roșu Mihai ne-a oferit posibilitatea să mergem la persoane vârstnice cu adevărat nevoiașe. 

Facem aceste gesturi de ani buni, iar bătrânii ne așteaptă, ne recunosc pe noi 

profesorii și se bucură că venim de fiecare dată cu alte generații de elevi printre care se 

regăsesc unii din generațiile anterioare. 

 Alegem ca momente prielnice pentru aceste gesturi, nu doar sărbătorile de iarnă sau 

cele pascale ci și cele prilejuite de evenimente importante pentru școală cum ar fi: 1 

octombrie – Ziua persoanelor vârstnice, Săptămâna fructelor și legumelor, Săptămâna 

,,Educației globale", Săptămâna ,,Școala altfel" sau cu prilejul altor activități cuprinse în 

proiectele educaționale aflate în derulare. În aceste activități am colaborat cu elevi și cadre 

didactice din școală. 

Unele dintre acțiunile de voluntariat au ca scop integrarea în societate a elevilor cu 

dizabilități. Am organizat împreună cu personalul de la,, Cercul prieteniei", printre care se 

numără și colega noastră d-na învățătoare Bărboi Viorica, activități comune. În cadrul 

acestora am oferit  acestor copii fructe, legume, dulciuri, jucării. Elevii clasei a V-a B au 

prezentat o mică scenetă, fiind costumați în fructe și legume, sub îndrumarea d-nei profesor 

Palade Daniela. Sceneta a fost pe placul copiilor care i-au răsplătit pe ,,actori" cu aplauze și 

colinde. D-na Consilier educativ Radu Mirela a mobilizat elevii de gimnaziu care au oferit 

cadouri frumoase acestor copii, lansând invitația de a desfășura activități comune și la sediul 

școlii noastre. 

Competențele, valorile și atitudinile de care au nevoie elevii pentru reușita personală 

și socială în contextul dinamicii societății contemporane nu pot fi formate în întregime prin 

intermediul disciplinelor școlare clasice, formarea lor este întregită de acțiunile de 

voluntariat, de cele extrașcolare. Studiul individual, preocuparea personală pentru progres și 

cunoaștere pot duce la dezvoltarea și formarea lui ca OM. Școala și familia fac primii pași în 

formarea lui, restul depinde numai de el. Toate faptele bune și frumoase vin din interiorul 

nostru! Acesta este scopul educației în școală și noi îl realizăm! 
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Modalități de educare a creativității prin disciplinele socio-umane 
 

 

prof. Nicolau Doina, 

Colegiul Național „Spiru Haret”, Tecuci 

 

Managementul modern și implicit, fiul său mai mic, managementul școlar se 

caracterizează, conform specialiștilor, printr-o trăsătură esențială și anume dezvoltarea 

spiritului de inovare. Această caracteristică, în condițiile școlii românești, rămâne, 

deocamdată, la faza de deziderat. Căci pentru a deveni reală este necesară o transformare 

radicală a sistemului și a procesului de învățământ, ceea ce presupune identificarea, adoptarea 

și implementarea unor noi paradigme ale dezvoltării învățământului. Aceste paradigme vor 

trebui să valorifice prețioasa tradiție și experiență pedagogică românească și, în același timp, 

să îmbine cu restructurare eficientă, în spiritul național, din punct de vedere metodologic, 

strategic, astfel încât învățământul nostru actual și de perspectivă să devină apt a pregăti 

tineretul pentru preluarea cu succes a viitorului. 

Într-un asemenea cadru de schimbări radicale este momentul să ne amintim că se află 

la îndemâna noastră un mijloc esențial pentru a forma tipul de personalitate cerut de 

societatea viitorului – educarea creativității. Această strategie este, concomitent, posibilă și 

necesară. 

Posibilă pentru că dincolo de aparenta contradicție din termen, experiențele au 

demonstrat că acționând prin diferite mijloace asupra variabilelor creativității, se ajunge la o 

sensibilă îmbunătățire a lor, ceea ce ne determină să acceptăm ideea că „creativitatea se 

învață, chiar dacă nu ca fizica sau tâmplăria. Ar fi mai nimerit să spunem că se descătușează 

sau se dezvoltă” (B. Swhwartz, 1976, p. 183). 

Necesară la mai multe niveluri: a) la nivelul formării cadrelor didactice (licee 

pedagogice, colegii, universități) pentru că educatorul reprezintă pentru elevii săi modelul 

personalității creative, atât prima sursă de informație sistematizată – condiția actului de 

creație, cât mai ales primul comportament instituționalizat, cu care intră în contact o lungă 

perioadă a vieții sale, ceea ce face ca modelul său modelator să fie structural; b) la nivelul 

formării tinerei generații, pentru că elevii reprezintă creatorii potențiali; ei dispun de o marjă 

largă de posibilități care în urma unor acțiuni didactice conduse cu tact și măiestrie de la cele 

mai fragede vârste (N. Lipman, 1993) se pot transforma în trăsături ale personalității creative; 

capacitatea de adaptare rapidă la situații problematice, structuri psihice mobile (atât la nivel 

intelectual cât, mai ales motivațional, emoțional-afectiv), capacitatea de decizie ultrarapidă, 

disponibilitatea de a realiza păstrarea tradițiilor cât, mai ales, deschiderea spre nou, 

capacitatea de a realiza „continuitatea în schimbare”. 

Desigur, alegerea căilor celor mai potrivite de restructurare și optimizare a procesului 

de învățământ trebuie să pornească de la analiza situației actuale căci „modalitatea cea mai 

sigură de a anticipa viitorul este înțelegerea prezentului” (J. Naisbitt, 1989, p 27). De aceea 

prezint în continuare câteva dintre concluziile la care am ajuns cu privire la posibilitățile pe 

care le oferă disciplinele socio-umane în sensul educării creativității și la șansa/neșansa lor de 

a fi valorificate. 

Este un lucru unanim recunoscut că disciplinele socio-umane, cum sunt Psihologia, 

Logica, Economia, Filosofia, Sociologia, au prin însuși conținutul și specificul lor un 

pregnant caracter formativ. De aceea de la ele se așteaptă foarte mult prin prisma efectelor 

educaționale. În multe situații efectele vizibile sunt sub așteptări. Din multitudinea factorilor 

ce pot fi invocați reținem:  

- modalitatea rutinieră, formală, axată strict pe aspectul informativ în care se desfășoară 

o parte din orele de acest profil;  
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- evaluarea realizată numai în forma clasică, bazată pe reproducerea informațiilor;  

- prejudecata superiorității altor discipline în raport cu cele socio-umane sau, din 

potrivă, ceea ce vitregește aceste ore de nota de inter sai transdisciplinaritate atît de 

necesară; 

- volum masiv de informații stabilit prin programele de specialitate; 

- nivelul ridicat al complexității informațiilor, care, uneori, depășesc cu mult 

capacitățile intelectuale ale tinerilor, experiența lor de viață; 

- numărul mic de ore repartizate pe săptămână; 

- aparenta ruptură între domeniul teoretic și cel practic (datorită faptului că fiecare 

dintre aceste obiecte reprezintă o „noutate” sub aspect cognitiv și o nebuloasă sub 

aspect acțional).  

Dincolo de cauzele subiective se poate observa că rolul esențial îl reprezintă factorii 

obiectivi, factori ce țin, în primul rând, de organizarea și funcționarea sistemului de 

învățământ în ansamblul său. 

Analizând situația din interiorul procesului de învățământ, ca simplu dascăl care se 

interesează asupra modului în care poate acționa pentru creșterea eficienței muncii sale, dar și 

printr-o încercare de extindere a analizei cel puțin la nivelul unui grup de disciplină am ajuns 

la concluzia că educarea creativității se poate realiza la disciplinele socio-umane (dacă nu la 

toate disciplinele) printr-un set de metode subordonate problematizării care devine, 

concomitent, metoda esențială, principiul de învățământ și stil de lucru. Înainte de a aduce 

argumente în sprijinul ideii anterior anunțate, se impune o precizare cu ceea ce înțelegem prin 

problematizare. Sensul fundamental și cel mai plin de substanță formativă este acela de mod 

de lucru (intelectual și/sau practic) axat pe „crearea situațiilor problemă” (T. Căliman, 1975, 

p 20), pe identificarea, descoperirea de probleme într-un cadru aparent neproblematic precum 

și strategia rezolvării lor. 

Apreciez că acordându-i un asemenea sens este evident de ce ea devine „principium”, 

adică temei, început, baza procesului de învățământ, pentru că de abia desfășurându-se în 

spiritul unor asemenea exigențe, procesul instructiv educativ face posibilă înțelegerea lumii și 

a omului, face inteligibilă cunoașterea umană. Realitatea este în toate formele și la toate 

nivelurile problematică și problematizantă. Conducând și desfășurând procesul de învățământ 

astfel, el se mulează pe realitatea ce o educă (omul) și pentru care o educă (lumea) sporindu-

și la maximum eficiența: mobilizarea tuturor informațiilor, trezirea motivației cognitive 

intrinseci, stimularea gândirii și a imaginației creatoare, favorizarea asociațiilor de idei, 

dezvoltarea limbajului, educarea creativității. 

Cu atât mai mult, subordonând activitatea didactică unui asemenea principiu și 

folosind metoda cu același nume aflată în corelație cu celelalte metode euristice se poate 

considera că problematizarea se convertește într-un autentic stil didactic, marca personalității 

dascălului creator. Acest complex metodologic strategic poate fi folosit cu succes pentru 

educarea creativității prin disciplinele socio-umane. Este un adevăr că elevii de liceu 

beneficiază din plin de structuri bio-fiziologice care să asigure atingerea acestui scop 

(instinctul de explorare, curiozitate, în general, curiozitate epistemică, în particular, trebuința 

de varietate și noutate, nevoia de satisfacție, bucurie, plăcere). De asemenea ei se manifestă 

exploziv, personalitatea lor fiind în plin proces de formare și definitivare. Și nu în ultimul 

rând sunt pregnant criticiști și intoleranți în raport cu școala. Această realitate se poate 

transforma într-un factor al progresului școlar cu ajutorul problematizării. De aceea, în 

continuare, voi prezenta următoarele situații problemă ce pot fi utilizate în cadrul orelor de 

curs la disciplinele socio-umane, însoțite de exemplificări: 

- situații - problemă de „deschidere” – cu rol de conștientizare a cazurilor problematice, 

de sesizare a faptului că fenomenul supus analizei este complex și contradictoriu 

(disciplina Economie – toți agenții economici urmăresc să obțină profit. Dacă ați fi 



 
32 

 

întreprinzător ați folosi orice mijloace pentru a-l realiza?; Logică, Argumentare și 

Comunicare – oamenii caută adevărul și consideră că au gândit corect atunci când l-au 

atins. Credeți că se poate ajunge la falsitate atunci când gândim corect?) 

- situații – problemă „de profunzime” – care țin de substanța discplinei respective, care 

evidențiază unele aspecte nesoluționate la un moment dat sau soluționate divers 

(Economie – echilibrul este starea economiei la un moment dat. Credeți că egalitatea 

cererii cu oferta pe piața bunurilor și serviciilor determină realizarea echilibrului?; 

Logică, Argumentare și Comunicare – propozițiile categorice universal afirmative se 

convertesc prin accident. Există vreun caz în care ele se pot converti simplu?); 

- situații – problemă „practice” – cu rol adaptativ. Acestea pot fi împărțite în două 

categorii: 1. Acționale propriuzise (Psihologie – dacă temperamentul sangvinic se 

caracterizeaz prin sociabilitate și extraverție, iar cel flegmatic prin introverție, crezi că 

dacă tu ai fi sangvinic ar fi bine să te căsătorești cu un flegmatic?); 2.Axiologice care 

presupun masiv opțiuni valorizatoare (Economie – cunoscând efectele poluării și 

faptul că ea se agravează prin tehnologia folosită de tine în fabrica unde ești patron, ar 

avea vreun sens să închizi fabrica? Se justifică economic gestul tău? Dar moral? Dar 

ecologic?) 

Aceste tipuri de situații problemă pot fi utilizate în oricare din verigile lecției. Esențial 

este ca elevul să fie pus într-o „dilemă”, să observe că există numeroase semne de întrebare, 

că realitatea este numai aparent simplă și că i se cere și se așteaptă de la el să fie scormonitor, 

să gândească, să creeze. Toate metodele pe care le-am subordonat problematizării pot să 

păstreze spiritul ei chiar dacă sunt analize de caz (Economie, Psihologie, Logică), conversație 

euristică, învățare prin descoperire dirijată (Economie, Psihologie), evaluare stimulativă 

(Filozofie, Economie). La fel, toate metodele de stimulare a creativității de grup sunt sau pot 

fi impregnate de substanța problematizării. 

Apreciez că în afara conceperii și desfășurării orelor de curs în această manieră ar mai 

exista un mijloc care să faciliteze educarea creativității: conceperea unor caiete de aplicații 

pentru toate disciplinele de științe socio-umane. La Economie au apărut multe ediții de 

culegeri de exerciții și probleme tip grilă, ele nu trebuie să fie o culegere de „probleme” căci 

nu rezolvarea de probleme este esența problematizării ci un ansamblu divers, gradat, sub 

aspectul dificultății, prezentat atractiv de situații problematice, sarcini de muncă independentă 

pentru noua temă sau în fixare (Filozofie – analiză de text problematizant, grafice pentru 

analiză comparativă – Economie, situații de caz propuse pentru analiză – Logică, Psihologie, 

Economie, exerciții tip grilă cu argumentarea alegerii – Logică, Economie, Psihologie, 

identificarea unor soluții noi ale unor probleme familiare – Economie, Psihologie, Filozofie, 

desene spre comentare sau cu rol declanșator sau concluziv al unui exercițiu de meditație – 

Filozofie, Psihologie, exigența de a construi situații problemă). 

Sunt de părere că utilizarea unor asemenea instrumente determină efecte formative 

cum ar fi: dezvoltarea capacității de opțiune liberă, stimularea inițiativei, realizarea învățării 

creative, cultivarea încrederii în sine și incapacitatea lor de a se descurca în situații inedite – 

toate premise pentru educarea creativității și realizarea unei adaptări și integrări rapide și 

eficiente în viața socială. Alăturându-ne ideii lui Lowenfeld că „nu este niciodată devreme 

pentru a începe educarea creativității elevilor” (E. Landau, 1979, p 99) precum și concluzia 

lui Margaret Mead că „acele culturi care își educă copiii în sensul libertății și a receptivității îi 

determină să gândească producând personalități creative” (E. Landau, 1979, p 107) 

considerând că numai o veritabilă reformă a întregului învățământ în esența sa și nu aparent și 

în special a modului de organizare și desfășurare a întregului proces de învățământ, în spiritul 

creativității prin problematizare, reprezintă o poartă deschisă învățământului românesc spre 

confruntarea viabilă cu viitorul. 
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Noile educaţii şi şcoala românească 

 

Prof. Miron Dorica  

Colegiul Naţional „Spiru Haret”, Tecuci, jud. Galaţi 
 

Se afirmă adeseori, pe bună dreptate, că unul dintre factorii importanţi ai societăţii 

contemporane este reprezentat de schimbare şi de progresul societăţii în general şi particular. 

Moştenirea noului mileniu este marcată de multiple fenomene sociale, politice, economice şi 

sociale care se agravează şi se multiplică constant. Multe ţări au depăşit stadiul 

subdezvoltării, iar standardele de viaţă au crescut continuu, în proporţii care diferă însă de la 

o ţară la alta; progresul a adus cu sine şi sentimentul deziluziei. Deziluzia pare a fi dublată de 

o anumită confuzie a unei “societăţi globale care duce o luptă chinuitoare pentru a se naşte” 

(Delors, 2000, p.13), luptă în care, în ciuda eforturilor conjugate, soluţiile par încă 

nesatisfăcătoare. Insatisfacţia se accelerează mai cu seamă dacă apar fenomene precum: 

exacerbarea xenofobiei şi a terorismului internaţional, a rasismului şi a intoleranţei, 

multiplicarea focarelor de tensiune, creşterea în cifre absolute a numărului săracilor şi a 

analfabeţilor, a şomerilor, mai ales în rândul tinerilor, a numărului marginalilor sociali, 

degradarea continuă a mediului înconjurător şi a resurselor naturale, degradarea stării de 

sănătate a populaţiei, evidenţiată de mutiplicarea cazurilor de cancer şi de sida, de 

manifestările multiple ale efectelor stresului unei societăţi accelerate şi în continuă 

transformare. 

De asemenea, în ţările europene asistăm la o scădere a indicilor natalităţii şi la 

îmbătrânirea populaţiei, în ţările din Africa şi Asia, expansiunea demografică este un 

fenomen cu implicaţii cu atât mai negative cu cât condiţiile economice din aceste ţări sunt 

mai vitrege, nivelul de trai este scăzut iar analfabetismul cunoaşte cote ridicate.  Analfabeţi 

nu sunt doar cei care nu ştiu să scrie şi să citească ci şi cei care au deficienţe în cunoştinţele şi 

deprinderile de bază, vorbindu-se de analfabetismul funcţional, iar mai nou, datorită 

expansiunii tehnologice şi a internetului, şi de cel computerial. Sunt doar câteva dintre 

problemele care se impun atât prin caracterul lor complex, grav, persistent şi presant, cât şi 

prin dimensiunile lor globale, având o evoluţie rapidă şi greu previzibilă (G. Văideanu, 1988, 

1995). Ele constituie ceea ce denumim generic problematica lumii contemporane (PLC).  

Evolutia rapida a societatii contemporane, analiza problemelor contemporane şi 

identificarea marilor teme de meditaţie au condus la constituirea, în plan educaţional, a unor 

răspunsuri specifice prin ,,noile educaţii ", prevazute şi în programul UNESCO. Acestea sunt 

reprezentate de către: 

- Educaţia pentru pace; 

- Educaţia ecologică; 

- Educaţia pentru participare şi democraţie; 

- Educaţia demografică; 

- Educaţia pentru schimbare şi dezvoltare; 

- Educaţia pentru comunicare şi pentru mass –media; 

Modalităţile practice de introducere a „noilor educaţii” în contextul curriculum-ului 

şcolar sunt (Momamu, M., 2002, pg.133-134): 

- introducerea de noi discipline centrate pe un anumit tip de educaţie ar permite o 

abordare completă şi unitară a problemelor, dar ar supraîncărca programele de 

învăţământ; 

- crearea de module specifice cu caracter interdisciplinar în cadrul disciplinelor 

tradiţionale ar răspunde nevoilor educaţionale conturate în contextul PLC fără a 

supraîncărca programul şcolar al elevilor, dar principala dificultate ţine de pregătirea 

interdisciplinară a profesorilor. 
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- tehnica „approche infusionelle” are în vedere introducerea unor dimensiuni ale PLC în 

disciplinele tradiţionale. Acest demers nu necesită transformarea radicală a 

programelor şcolare dar dificultăţile în definirea rolurilor şi resposabilităţilor cadrelor 

didactice şi fragmentarea problemelor pot împiedica formarea unei viziuni globale. 

Educaţia pentru democraţie poate fi înţeleasă ca reacţie la atacurile împotriva 

democraţiei din partea extremismului politic caracterizat prin xenofobie, rasism, 

antisemitism, violenţă dar şi ca o cale pentru dezvoltarea societăţii democratice prin 

încurajarea reflecţiei critice şi admiterea punctelor de vedere diferite şi învăţarea unor 

strategii non-violente de rezolvare a conflictelor. Democraţia reală presupune instituţii nu 

doar specifice ci şi o cultură politică specifică şi atitudini democratice. 

Obiectivele educaţiei pentru democraţie sunt formarea deprinderilor de participare şi 

implicare a cetăţenilor, de luare a deciziilor civice în scopul prezervării societăţii deschide şi 

democratice. 

Educaţia pentru drepturile omului are ca scop încurajarea atitudinilor de toleranţă, 

respect faţă de oameni. Sarcina educaţiei este atât de a reliefa diversitatea rasei umane cât şi 

de a analiza, acumularea de cunoştinţe despre drepturile omului, la nivel naţional şi 

internaţional. Un rol important îl au instituţiile abilitate pentru punerea lor în practică. 

Premisa esenţială a educaţiei pentru drepturile omului este aceea că există anumite valori 

importante pentru umanitate în ansamblul său (egalitate, nediscriminare, libertate, respectul 

vieţii, a opiniilor şi a credinţelor religioase) fără de care ideea de demnitate umană a facilitat 

conştientizarea similitudinilor dintre indivizi şi interdependenţa acestora.  

Educaţia pentru pace se bazează pe promovarea valorilor fundamentale ale vieţii, 

libertăţii, toleranţei, solidarităţii, drepturilor omului şi egalităţii între sexe, etnii şi religii. 

Educaţia pentru pace presupune formarea de atitudini pozitive reflectate în relaţii pozitive 

între indivizi, comunităţi, state prin acţiunea convergentă a tuturor factorilor educativi. 

Obiectivele educaţiei pentru pace sunt educarea copiilor în sensul sensibilizării faţă de 

valorile pozitive şi debarasării de atitudini ostile şi comportamente agresive şi formarea 

tinerilor în spiritul înţelegerii, cooperării şi toleranţei. 

Educaţia ecologică îşi propune dezvoltarea conştiinţei, a simţului responsabilităţii 

fiinţei umane în raport cu mediul şi problemele sale. Educaţia relativă la mediu îşi propune 

să-l conducă pe viitorul cetăţean spre formarea unui punct de vedere obiectiv asupra realităţii, 

să-l incite la participare, să devină conştient de faptul că evoluţia mediului înconjurător şi 

viaţa generaţiilor viitoare depinde de opţiunile sale. Obiectivele educaţiei ecologice vizează 

asimilarea de cunoştinţe, formarea de atitudini şi valori ecologice (de ex. omul este 

inseparabil de mediu, efectele negative ale acţiunii sale se repercutează asupra lui însuşi), 

dezvoltarea de instrumente, analiză şi acţiune pentru a preveni şi corecta neajunsurile 

provocate mediului, de exemplu eliminarea poluării de toate tipurile dar şi a stresului. Lumea 

nu poate fi înţeleasă dacă nu se înţelege relaţia cu mediul înconjurător. În acest scop pot fi 

reorganizate materiile deja existente în scopul de a oferi o perspectivă cuprinzătoare asupra 

legăturilor dintre oameni şi mediul înconjurător, ceea ce implică atât ştiinţele naturii cât şi 

cele sociale reunite sub corolarul educaţiei permanente. 

Educaţia pentru sănătate constă într-un ansamblu de acţiuni sistematice, explicite, 

direcţionate valoric şi finalist, desfăşurate într-un cadru organizat, în scopul înlăturării 

carenţelor informativ-educative, prin dobândirea unor cunoştinţe corecte şi cu aplicabilitate 

practică, referitoare la conştiinţa de stare de sănătate şi boală, reguli de igienă şi măsuri 

profilactice. Obiectivele fundamentale  ale educaţiei pentru igienă şi sănătate sunt:  ridicarea 

nivelului de cunoştinţe medicale al populaţiei şcolare, formarea şi dezvoltarea de 

comportamente corecte, care să promoveze sănătatea, formarea unei atitudini pozitive şi 

crearea unei poziţii active faţă de sănătatea individuală şi faţă de problemele sănătăţii publice. 
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Educaţia interculturală reprezintă acea formă a educaţiei care are ca scop 

sensibilizarea elevilor faţă de respectarea diversităţii, toleranţă şi solidaritate, şi vizează 

pregătirea cetăţeanului pentru a trăi într-o societate multiculturală. Perspectiva interculturală 

de concepere a educaţiei poate să ducă la atenuarea conflictelor şi la atenuarea violenţei în 

şcoală prin formarea competenţelor de comunicare şi de cooperare, a toleranţei faţă de opinii 

diferite, a aptitudinii de stăpânire a emoţiilor primare şi de evitare a altercaţiilor  prin luarea 

deciziilor în comun în chip democratic. Educaţia trebuie să-i facă pe indivizi conştienţi de 

propriile rădăcini pentru a avea puncte de referinţă şi pentru a nu-şi pierde identitatea dar 

trebuie să-i înveţe şi respectul pentru alte culturi. Diversitatea lingvistică şi culturală trebuie 

văzută ca o sursă de îmbogăţire şi de lărgire a orizonturilor, care corespunde cerinţelor 

societăţii globale. 

Educaţia timpului liber include componente sociale, sportive.Modalităţile de utilizarea 

ale timpului liber pot duce fie la bunăstare şi progres pentru societate, fie la degradare şi 

regres social. Educaţia pentru petrecerea timpului liber are ca obiectiv utilizarea eficientă a 

timpului liber, lărgirea orizonturilor din diverse domenii şi ameliorarea competenţelor 

sociale. Acestui tip de educaţie îi revine sarcina de a forma capacitatea de selecţie, de 

discernământ, de a orienta oamenii spre valorile culturale autentice, în contextul în care mass-

media, societate în ansamblu este invadată de non-valoare, kitch şi dezinformare. 

Educaţia pentru comunicare şi mass-media are ca obiectiv formarea unei atitudini 

selective şi responsabile faţă de informaţie, utilizarea modalităţilor optime de informare şi 

comunicare, facilitarea circulaţiei informaţiilor şi valorilor la nivel naţional şi internaţional. 

Prin formula specifică a noilor educaţii, cu conţinuturi, finalităţi şi metodologie 

specifică educaţia de azi propune un demers prin care încearcă să răspundă exigenţelor lumii 

în care trăim, iar PLC şi să producă o schimbare paradigmatică a actului educativ în favoarea 

educaţiei bazată pe învăţare inovatoare, societală şi adaptativă. 

FRAGMENT DE PROIECT DE ACTIVITATE DIDACTICĂ  

Propunător Prof. Dorica Miron 

CLASA: a XII-a 

OBIECTUL: consiliere – educaţie pentru democraţie 

SUBIECTUL: Ţara aproapelui! 

scopul: formarea si dezvoltarea unui comportament civic adecvat  

OBIECTIVE: 

 să cunoască şi să respecte normele civice 

 să îşi formeze un comportament faţă de manifestările rasismului şi xenofobiei 

 să înţeleagă complexitatea actelor de anti-semitism 

METODE: expunerea, conversaţia, dialogul, observaţia, problematizarea  

MATERIAL DIDACTIC: Anexa 1, pliante, planşe tip poster, carioca, articole din ziare, fotografii 
 

EVENIM. 

DIDACTIC 
CONŢINUTUL ŞTIINŢIFIC METODE EVAL. 

I. Captarea 

atenţiei 

 profesorul discută cu elevii despre ultimele   

evenimente şcolare şi notează absenţii 

 crearea ambientului clasei care să favorizeze 

comunicarea, libertatea de mişcare, creativitatea  

 observaţia 

 conversaţia 

 

sumativă 

II.Enunţarea 

obiectivelor 

 cunoaşterea şi  respectarea normelor civice 

 formarea unui comportament adecvat faţă de 

 conversaţia 

 explicaţia 
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operaţionale  manifestările rasismului şi xenofobiei 

 înţelegerea  complexităţii actelor de antisemitism 

III.Desfăşu-

rarea 

activităţii  

 

 

 

 

*Asigurarea  

feed-back-

ului  

 provocarea interesului pentru tema ce urmează 

a fi dezbătută: Pe parcursul săptămânii trecute 

s-au produs incidente în care au fost implicaţi 

refugiaţi. 

 Ce ne poate spune nouă acest fapt? Că elevii 

nu cunosc aceste incidente, dacă le cunosc, 

cum le pot găsi o explicaţie?  

 Cine sunt refugiaţii? Pe unde vin în Europa? 

Ce sunt cotele de refugiaţi?  

 Vă rog să vă asociaţi în trei grupe şi să 

precizaţi, analizând fotografia din anexa 1, 

primele impresii. 

 Voi accentua efectele pe care le asupra persoanelor 

persistenţa convieţuirii în astfel de centre. 

 Elaborarea unor soluţii pentru combaterea unor 

incidente în taberele derefugiaţi 

 conversaţia 

 expunerea 

 observaţia 

 

IV.Încheie-

rea activit.si 

fixarea conc. 

 Elevii aduc argumente în favoarea respectării 

dreptului la o viaţă decentă. Se accentuează 

necesitatea manifestării unui comportament 

civic faţă de fiinţa umană. 

 Se vor analiza răspunsurile echipelor din 

analiza materialului suport-anexa 1  

 conversaţia 

 problemati-

zarea 
Aprecieri 

verbale 

 

Anexa 1 - Material suport 

 

Bibliografie 

- MARGA, A., 1999, Educaţia în tranziţie, Ed. Dacia, Cluj Napoca 

- MIROIU, A., (coord.), 1998, Învăţământul românesc azi, Ed. Polirom, Iaşi 

- PĂUN, E., 1983, Educaţia şi dezvoltarea socială, în STANCIU, S. (coord.), Domenii 

ale pedagogiei, EDP, Bucureşti 



 
38 

 

II. ÎNVĂŢARE PRIN PARTENERIAT EDUCAŢIONAL 

 

Învățarea STEM în cadrul proiectului Erasmus 

 

 

prof Lefter Adriana Silvica 

prof Gîță Ionica 

Școala Gimnazială „Elena Doamna” Tecuci, Galați 

 

Educația STEM (științe, tehnologie, inginerie, matematică) este o prioritate a 

învățământului internațional actual. Tot mai puțini tineri aleg cariere legate de aceste 

domenii, prin urmare se impune acordarea unui interes sporit acestora în școală, la toate 

nivelurile. De asemenea, este necesar să se promoveze și egalitatea de sex în educația STEM, 

pentru atrage mai multe fete către studierea disciplinelor din aria științelor, tehnologiei, 

ingineriei și matematicii. În România, în ultimii ani, au avut loc schimbări importante în ceea 

ce privește construcția curriculară, la nivelul pre-primar și primar. Disciplinele STEM sunt 

predate integrat, interdisciplinar, bazându-se pe legătura cu realitatea și pe experiența 

copiilor. De asemenea, una din căile cele mai eficiente de a preda aceste discipline este 

învățarea bazată pe proiect. Introducerea manualelor digitale, a disciplinei TIC- ca opțional și 

a unor elemente de bază legate de utilizarea calculatorului precum poșta electronică, spre 

exemplu, în curriculumul obligatoriu la Limba și literatura română, clasa a III-a, au deschis 

calea spre accesarea unor programe și platforme de învățare care pun la dispoziția elevilor și 

cadrelor didactice instrumente, resurse, strategii didactice și proiecte educaționale. 

Conceptul STEM promovează modernizarea educației și susține dezvoltarea 

capitalului uman pentru sectoarele economiei cu valoare adăugată înaltă. Performanțele la 

disciplinele STEM sunt extrem de importante pentru dezvoltarea forței de muncă, formează 

abilități de gândire critică, cresc interesul pentru domeniile tehnice și inginerești, contribuie la 

formarea noii generații capabile să genereze inovații și, prin urmare, oferă multiple 

posibilități de angajare în orice industrie 

În Școala Primara – educația se concentrează pe cursuri de introducere in modelul 

STEM, gradul de conștientizare a domeniului STEM si ocupații. Acest prim pas asigura o 

structura de baza pentru procesul de învățare axat pe rezolvarea problemelor prin aplicarea 

soluțiilor din viața reala. 

Începând cu luna septembrie 2016 Școala Gimnazială Elena Doamna Tecuci este 

parteneră în Proiectul Erasmus+ „Energy for life” alături de Spania – coordonator, Italia, 

Polonia, Grecia, Franța și Croația. Scopul principal al proiectului este conștientizarea 

importanței vitale a elementelor naturale și a energiei naturale pentru viața noastră și induce 

conștiința efectelor asupra problemelor de mediu și modul în care țările își folosesc resursele 

naturale și să dezvolte abilități valoroase, cum ar fi generarea și testarea ideilor, colectarea si 

valorificarea probelor, dezvoltarea unor soluții posibile și evaluarea proceselor și a 

rezultatelor, îmbunătățirea competențelor științifice prin probleme care pot fi investigate din 

punct de vedere științific. 
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Datorită faptului că una din căile cele mai eficiente de a preda aceste discipline este 

învățarea bazată pe proiect, activitățile derulate în perioada septembrie 2016 - februarie  2017 

au vizat aceasta abordare.  

Prima activitate a fost corelarea elementelor cheie ale proiectului pământ, apă, aer, foc 

cu simbolurile broască țestoasă, delfin, fluture și  dragon pentru o înțelegere mai ușoară și 

adaptare la nivelul de vârstă. Toate desenele au făcut obiectul unei expoziții în școala noastră 

și în școlile partenere. 

A doua activitate a reprezentat identificarea celor patru elemente în arealul local prin 

realizarea de fotografii  -  Orașul Tecuci identificat prin pământ – zona de câmpie, apă – cele 

2 râuri Tecucelul și Bârladul care străbat Tecuciul de la N la S,  aer – fenomene prezente în 

perioada investigării prin care se identifică caracteristicile climei temperate a orașului Tecuci 

și foc – diferite aspecte în care a fost surprins soarele la răsărit, pe parcursul zilei și apus. 

A treia activitate a constat într-un schimb de felicitări de Crăciun cu partenerii din 

proiect și o activitate inovativă -CLIL – „Christmas in Erasmus countries” în cadrul căreia 

elevii au citit texte în limba engleză despre felul în care se sărbătorește Crăciunul în celelalte 

țări, au completat pe baza celor citite fișe de lucru și au realizat postere pe grupe. 

CLIL – Content and Language Integrating Learning ( Conținut și limbă integrate în 

înbățare) vizează desfășurarea de activități sau secvențe de activități în limba engleză, 

predarea diferitelor discipline di ciclul primar folosind cuvinte, fraze, secvențe de speaking, 

secvențe de answer – questions. . Acest gen de activități sunt menite a-i determina să se 

dezvolte complet si complex. 

A patra activitate cuprinde toate disciplinele din curriculum de învățământ primar 

plecând de la identificarea fiecărui element în textele literare și abordarea acestor texte în 

cadrul orelor de limbă română, aplicându-se fise de investigare a textului. A doua parte  a 

activității cuprinde cele patru elemente în creațiile copiilor asociate cu desene dar și 

îmbinarea acestor activități cu cele muzicale și artistice. 

Abordarea STEM își propune să revoluționeze predarea materiilor științifice prin 

încorporarea tehnologiei și ingineriei în activitatea de cunoaștere a copiilor și să schimbe 

desfășurarea tipica a orei de curs. Atenția este redirecționată de la profesor către elevi , 

aceștia fiind încurajați să găsească soluții și să se implice activ in rezolvarea problemelor, 

descoperire și învățare exploratorie. 

Același lucru ne propunem și noi prin acest proiect ca pe lângă investigarea celor 

patru elemente în cadrul disciplinelor din curriculum să le explorăm și în cadrul orelor de 

științe prin experimente, vizite, invitarea de cercetători în clasă și identificarea în fiecare 

domeniu a unor meserii, a unor domenii de lucru spre care își pot îndrepta atenția. Dotarea 

laboratorului cu halate și ecusoane pentru ora de științe, implicarea directă a elevilor în 

experimente, completarea permanentă a unei fișe de investigare științifică a fenomenului 

observat îl implică total pe elev, îl face să conștientizeze fenomenele din jurul său și îl 

responsabilizează.  

Pentru elementul apă s-au desfășurat următoarele experimente: Plutirea /scufundarea 

cu explicațiile științifice, plutirea în soluție salină, portocala plutitoare, gheața plutitoare și 

curcubeul din pahar pentru investigarea densității unui lichid. 

Pentru completarea cunoștințelor elevii au fost în vizită la Stația de Igienizare Apă 

potabilă și Stația de Epurare a apei din Tecuci, unde au asistat la realizarea analizelor de 

laborator a apei potabile și au identificat care pot fi riscurile consumului de apă contaminată, 

apoi au urmărit cursul apei colectată din canalizare până la stadiul final de evacuare în râul 

Bârlad. Și aici au luat contact cu ingineri, chimiști, biologi care le-a prezentat frumusețea și 

satisfacția fiecărei meserii. 

Amplasarea unei Stații  meteorologice în curtea școlii cu ajutorul căreia măsurăm 

temperatura, precipitațiile, viteza și direcția vântului zilnic la ora 10 am, alături de țările din 
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proiect, ne ajută să investigăm diferențele climatice în funcție de poziția țărilor pe glob și 

influențele climatice din fiecare țară. În funcție de vârstă elevii realizează și completează 

calendarul naturii, realizează grafice matematice sau investighează clima propriei țări cu 

variațiile ei. 

Astfel, copiii au devenit interesați de lumea ce îi înconjoară, au învățat și au înțeles 

cum să opereze cu concepte STEM, și-au îmbunătățit competențele de studiu, și-au 

îmbunătățit competențele de comunicare și cele TIC, au devenit conștienți de nevoile de 

învățare proprii și de cele ale partenerilor. Întreaga activitate se află încărcat în spațiul virtual 

de lucru și pe blogul extern al proiectului . S-au folosit resurse educaționale de pe Scientix , 

iar copiii au folosit instrumente web potrivite scopului educațional al activităților, vârstei și 

intereselor lor. Scientix ( http://www.scientix.eu/) este un proiect european care susține și 

promovează colaborarea paneuropeană între profesorii, cercetătorii din domeniul educației, 

factorii de decizie și alte categorii de profesioniști din sfera STEM.  

 

BIBLIOGRAFIE: 
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Parteneriatul școală-familie,  

un ingredient al reușitei școlare 
 

prof. pentru învățământul primar Epure Nicoleta 
Școala Gimnazială Dimitrie Sturdza, Tecuci 

 

Începerea unui nou an şcolar este momentul în care cei mici, dar şi cei mari, vor 

începe sau vor continua aventura cunoaşterii în cadrul şcolii. 

Pentru părinţi e momentul în care ei trec de la statutul de primi educatori ( familia 

fiind prima şcoală a copiilor) la cel de parteneri ai şcolii. Aceasta nu înseamnă că rolul 

părinţilor în educaţia copiilor s-a încheiat, ci doar că începe o nouă etapă în care părintele 

împarte acest rol cu învăţătorul, iar mai târziu cu profesorii. Părinţii continuă educaţia 

copiilor în familie, dar odată cu începerea şcolii apare nevoia de colaborare cu aceasta, chiar 

de implicare activă în cadrul ei. 

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. 

Implicarea părinţilor în educaţia şcolară a copiilor are la bază cîteva principii 

esenţiale: 

- Părinţii, indiferent de etnie, statut socio-economic sau pregătire educaţională, sunt un 

- element cheie în educaţia propriilor copii. 

- Părinţii doresc tot ce e mai bun pentru copiii lor. 

- Toţi copiii pot învăţa. 

- Elementul principal este copilul şi realizările sale. 
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- Şcoala nu este singura responsabilă pentru rezultatele şcolare ale copilului. 

- Fiecare cadru didactic este un specialist în domeniul său, oferind astfel copiilor 

informaţii relevante şi accesibile vârstei. 

- Ca parteneri într-o relaţie, este normal ca părţile implicate să aibă anumite aşteptări 

una faţă de cealaltă. 

În anii de experienţă ca învăţător, am observat că există un set comun majorităţii 

părinţilor, în ceea ce priveşte aşteptările lor privind activitatea cadrelor didactice. Iată câteva 

dintre ele: 

- să fie sensibili la nevoile, interesele şi talentele speciale ale copiilor; 

- să stabilească cerinţe şcolare identice pentru toţi copiii; 

- să manifeste entuziasm în educarea copiilor; 

- să-i ajute pe copii să-şi sporească stima de sine; 

- să întărească discipina copiilor; 

- să comunice des şi deschis cu părinţii; 

- să ofere recomandări privitoare la modul în care părinţii îi pot ajuta pe copii să 

înveţe. 

De asemenea, cadrele didactice au anumite aşteptări din partea părinţilor: 

- să creeze copiilor oportunităţi de învăţare (un mediu sigur de dezvoltare fizică şi 

psihică); 

- să susţină scopurile, regulile şi politica şcolii; 

- să sublinieze în discuţiile cu copiii, importanţa educaţiei pentru viaţă; 

- să-şi accepte responsabilitatea de părinte, fiind un bun exemplu; 

- să-i ajute pe copii să realizeze un echilibru între activităţile şcolare şi cele 

extraşcolare; 

- să-i înveţe pe copii auto-disciplina şi respectul pentru cei din jur; 

- să-i încurajeze pe copii să fie cât mai buni (să se autodepăşească) şi să-şi stabileacă 

scopuri realiste; 

- să comunice des şi deschis cu cadrele didactice (fără a jigni sau a critica competenţa 

profesională a acestora). 

Oricare ar fi aşteptările, esenţială este încrederea. Părinţii trebuie să aibă încredere în 

cadrele didactice, dar şi să aibă grijă să nu proiecteze asupra copiilor propriile amintiri 

neplăcute pe care le-ar putea avea din perioada şcolii. Ei trebuie să le recunoască cadrelor 

didactice un profesionalism pe care ei nu îl au, pedagogia fiind o adevărată meserie, nu doar o 

simplă ocupaţie. 

În relaţia şcoală- familie pot apărea dificultăţi de ordin comportamental ( întâlnite atât 

la părinţi, dar şi la cadrele didactice) sau de ordin material (se cere un surplus de efort din 

punct de vedere material sau de timp). Aceste dificultăţi pot apărea din părerile diferite 

privind responsabilitatea statului şi a familiei cu referire la educaţia copiilor, impactul 

familial asupra rezultatelor şcolare ale copilului, participarea la gestionarea şi procesul 

decizional din şcoală, dar şi randamentul pedagogic al cadrelor didactice sau lipsa de timp a 

părinţilor. 

Pentru a nu se ajunge la asemenea dificultăţi, este de preferat ca părinţii să ia legătura 

cu şcoala nu doar atunci când sunt chemaţi la şedinţele cu părinţii sau atunci când copiii se 

confruntă cu anumite dificultăţi. Ei trebuie să participe la toate evenimentele importante ale 

şcolii (serbări, festivităţi, concursuri, spectacole, etc.), să uşureze misiunea educativă a şcolii 

prin continuarea educaţiei în cadrul familiei, dar şi să manifeste disponibilitate pentru 

participarea la cursuri cu caracter educativ realizate pentru părinţi. 

Pentru a facilita comunicarea între şcoală şi familie, cadrul didactic poate să comunice 

cu părinţii prin e-mail, în cazul în carea aceştia dispun de un calculator conectat la internet, să 
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efectueze vizite la domiciliul elevilor, să realizeze întâlniri după cursuri ori de câte ori se 

impune acest lucru, la o oră agreată de părinţi. 

O altă piedică pusă în faţa parteneriatului şcoală- familie o reprezintă faptul că unele 

familii se simt neglijate sau nedorite, unele persoane putându-se simţi chiar intimidate de 

cadrul didactic. Una din cauze este educaţia limitată a părinţilor, sau chiar nivelul lor de 

alfabetizare. În această situaţie, cadrele didactice trebuie să înţeleagă nivelul de 

disponibilitate existent pentru implicarea părinţilor în activităţile şcolare, dar şi să-şi adapteze 

strategiile pentru a contribui la realizarea unui parteneriat reuşit între şcoală şi familie. 

În concluzie, pentru a putea asigura educarea copiilor în cele mai bune condiţii şi, 

implicit, succesul în viaţă, e nevoie ca toţi factorii implicaţi în procesul educaţional să 

formeze o echipă în care fiecare ştie ce are de făcut şi îi acordă partenerului respectul şi 

încrederea cuvenită. 
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Valoarea educației civice transmisă elevului cu ajutorul  

parteneriatelor educaționale 

 

prof. Boștiog Niculina  

Școala Gimnazială „Ștefan Octavian Iosif” – Tecuci 

 

Școala Gimnazială „Ștefan Octavian Iosif” – Tecuci, se dorește a fi o școală îndrăgită 

de elevi, modernă, cu noutăți la fiecare pas, cu muzică ambientală în fiecare pauză și cu cadre 

didactice deschise oricăror tipuri de activități. Profesorii de aici au constatat că elevii 

participă cu multă plăcere la activitățile din afara orelor de curs.  

Toată lumea știe că atunci când vorbești despre școală, îți apare în minte clădirea 

școlii, apoi elevii și profesorii, abia când gândești ce „caută” aceștia în clădirea școlii te duci 

cu gândul la ore, note, teste, activități, proiecte, etc.  

Printre multele activități, școala are un proiect educațional numit, UN DAR MIC = 

UN ZAMBET, derulat încă din anul 2013, coordonatori de proiect: prof. Cocoș Alina, prof. 

Vasilache Paraschiva, prof. Radu Mirela, în care s-au implicat toate cadrele didactice ale 

școlii și un număr considerabil de elevi sprijiniți de părinții lor.  

Scopul acestuia este de a dezvolta sentimentele de dragoste, prețuire și respect pentru 

copiii și bătrânii defavorizați. Totodată și asumarea responsabilității elevilor de a participa 

activ și afectiv, de a se preocupa de copii și bătrâni defavorizați, de a cunoaște un număr mare 

de persoane defavorizate, de a se implica în atragerea părinților la acțiunile derulate de 

școală, precum și asigurarea condițiilor optime pentru derularea proiectului.  

Promptitudinea cu care răspund părinții elevilor și cadrele didactice acțiunilor 

caritabile este uimitoare. Aceasta e o dovadă că elevii noștri povestesc acasă despre acțiunile 

școlii și sentimentele trăite de ei atunci când dăruiesc.  

Prestigiul școlii crește de la an la an și ca urmare a atenției pe care o acordă 

persoanelor aflate în situații dezavantajate, mai ales bătrâni. 
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Proiectul nostru vizează și ajutorarea celor neputincioși la deszăpezire sau curățenia 

de primăvară în curțile bătrânilor. 

„Problema cea mai importantă a educației morale în școală se referă la relația dintre 

cunoaștere și conduită”, așa cum afirma J. Dewey. Trăsături cum ar fi: hărnicia, cinstea, 

modestia, sinceritatea, altruismul, sociabilitatea, spiritul de cooperare, etc., se manifestă în 

relațiile elevului cu cei din jur și cu sine însuși, indiferent de situația concretă în care se află. 

Un elev, pentru care sinceritatea (cinstea sau altruismul) reprezintă o trăsătură de caracter, va 

fi sincer (cinstit sau altruist) în orice situație, chiar dacă aceasta va leza propriile sale interese.  

Se știe că educația civică influențează decisiv implicarea în viața școlară. Această 

disciplină motivează elevii, pentru că lecțiile pornesc de la ceea ce știu elevii, de la ceea ce li 

se întâmplă și văd zilnic, în jurul lor, mediul în care trăiesc. Ei sunt surprinși plăcut, de aceea 

i se mai spune „învățarea prin fapte”.  

Civismul indică legătura vitală între om și societatea din care face parte, între om și 

ordinea civică. Mai precis spus educația civismului, se referă la formarea omului ca cetățean, 

ca susținător activ al statului de drept, ca militant al drepturilor omului.  

Este bine să se insiste supra comportamentelor pozitive. Cele negative nu trebuie 

ocolite, ca și cum elevii nu se vor confrunta cu ele, în viață. 

Trăsăturile pozitive de caracter nu se formează de la sine. Procesul formării lor nu este 

întotdeauna ascendent sau măcar liniar. Eficiența sa depinde de conținutul muncii, de 

educație moral-civică, de raporturile în care este inclus elevul, de condițiile de viață ale 

acestuia.  

Din punct de vedere psihopedagogic, conștiința și conduita se intercondiționează 

reciproc, formarea uneia neputându-se realiza independent de cealaltă. În consecință, 

formarea personalității sub aspect moral-civic reprezintă un proces de interiorizare continuă a 

moralei sociale. Pe măsura ce înaintează spre stadiile superioare, rolul factorilor externi este 

preluat treptat de cei interni, elevul acționând tot mai mult sub impulsul conștiinței sale 

morale. 

Se știe că educația e un proces de durată. 

Cu siguranță, activitățile din cadrul Simpozionului „ÎMPREUNĂ, PENTRU O 

EDUCAȚIE DE CALITATE” vor contribui la dezvoltarea atașamentului elevilor față de 

valorile democratice și la formarea unor comportamente și atitudini civice, atât la elevi, cât și 

la cadrele didactice. 
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Colaborarea dintre şcoală - familie –comunitate,  

o reuşită a procesului educaţional 
 

 

prof. Chelaru Fănica 
 Şcoala Gimnazială Nr.1 Gohor 

 

Şcoala este una dintre instituţiile esenţiale ale societăţii ale cărei rezultate 

influenţează atât evoluţia beneficiarilor ei direcţi, cât şi pe cea a comunităţilor – 

beneficiarii indirecţi. 
 Şcoala, comunitatea şi familia 

Şcoala este o instituţie care oferă servicii educaţionale, transmite cunoştinţe, dezvoltă 

abilităţi, formează competenţe, norme, valori recunoscute şi acceptate social. Ea funcţionează 

într-o comunitate alcătuită din mai mulţi factori de educaţie, care au la rândul lor o ofertă  

educaţională: familia, autorităţile, organizaţiile guvernamentale şi neguvernamentale, 

poliţie, biserică etc. 

Comunitatea este definită în Dicţionarul Explicativ al limbii române ca un grup de 

oameni cu interese, credinţe sau norme de viaţă comune, totalitatea locuitorilor unei 

localităţi, ai unei ţări, totalitatea celor care trăiesc în acelaşi loc şi au aceleaşi obiceiuri, 

aceleaşi norme de viaţă etc. 

 

Parteneriatul Şcoală – Comunitate: 

Parteneriatul poate fi o soluţie pentru alocarea şi folosirea resurselor locale, la 

nivel comunitar, pentru atragerea altor resurse, în vederea rezolvării problemelor 

comunităţii. 

Ideea de parteneriat între şcoală şi comunitate trebuie să se bazeze pe principiul 

complementarităţii serviciilor oferite de către organizaţiile care activează în comunitate. 

Şcolile sunt organizaţii puternic ancorate în comunitate, care prin statutul lor, prin 

competenţele resurselor umane implicate în sistemul educaţional pot deveni promotorul 

parteneriatului comunitar. 

În relaţia de parteneriat pot interveni şi blocaje, datorate: 

- raportării la valori diferite; 

- lipsei unei politici a şcolii în ceea ce priveşte relaţia cu comunitatea; 

- lipsei educaţiei civice; 

- neidentificării avantajelor şi a finalităţilor; 

- rezistenţei cadrelor didactice la colaborarea cu agenţii comunitari, în condiţiile 

efectuării unor activităţi neremunerate. 
 

Parteneriatul Şcoală -  Familie 

Familia reprezintă principalul factor al parteneriatului şcoală-familie. 
Poziţia familiei este aceea de partener într-un proces de dezvoltare, de conturare a 

drumului şi rolului social pe care îl va alege copilul. Familia are dreptul de a se implica în 

alegerea ofertei educaţionale, a carierei de mai târziu, dar şi obligaţia de a urmări şi sprijini 

eforturile copilului şi ale şcolii. 

Expresia parteneriat cu familia nu înseamnă doar o altă denumire a unei relaţii mai 

vechi în care familia era informată periodic ori la cerere, asupra evoluţiei copilului în 

activitatea şcolară. Este vorba de o schimbare de statut a familiei în raport cu şcoala. 

Familiei îi revin acum mai multe drepturi – iar noi trebuie să-i ajutăm, să conştientizeze şi 

să beneficieze de ele – dar şi sarcini sporite.  
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Parteneriatul cu familia înseamnă şi o reconsiderare a atitudinii profesorului faţă 

de aceasta. Îndatoririle profesorului faţă de familie sunt: mai multă transparenţă, acceptarea 

observaţiilor pertinente şi promovarea sugestiilor privind obiectivele şi priorităţile 

educaţionale, informarea corectă şi operativă. Familia are cea mai mare influenţă asupra 

copilului, iar trăirile  afective reprezintă suportul absolut necesar susţinerii efortului de 

învăţare. 

Rolul părinţilor faţă de copilul devenit elev se schimbă. Părinţii au nevoie de instruire 

în ceea ce priveşte modul de urmărire al îndeplinirii sarcinilor şcolare şi controlul conduitei 

copilului. 

Unitatea de opinii dintre cele două instituţii,  şcoală-familie,  trebuie realizată doar 

în strânsă colaborare. Sunt părinţi care îşi propun să ajute şcoala şi părinţi care nu manifestă 

interes faţă de evoluţia copilului şi, ca atare lasă şcolii toată grija. Prin metode pedagogice 

pot fi atraşi alături de şcoală, determinându-i să adere la ideea de colaborare activă. 

Părinţii sunt cei care trebuie să înveţe de la educatorul copilului pentru a 

cunoaşte direcţia şi ritmul la care trebuie să se alinieze. Schimbul de idei este profitabil 

atât pentru şcoală cât şi pentru elev şi părinţii săi. 

În lectoratele cu părinţii am urmărit ca aceştia: 

- să cunoască specificul activităţii şcolii, obiectele de studiu, orarul, tipul de manuale şi 

rechizite, alte materiale necesare elevului/clasei; 

- să cunoască în mod curent rezultatele şcolare ale elevului; 

- să cunoască schimbările survenite în evoluţia copilului, înregistrate sistematic de către 

profesori; 

- să li se creeze condiţiile pentru a-şi exprima nemulţumirile, părerile, îngrijorările; 

- să se cunoască între ei, să acţioneze în spirit de echipă pe frontul educaţional. 

 

Familia – şcoala de acasă a elevilor 

În vederea cultivării capacităţilor elevilor şi a pregătirii lor pentru o reuşită integrare 

în societate între profesor şi elevi trebuie să existe o unitate de păreri şi de acţiune. 

Toate acţiunile şi măsurile întreprinse de şcoală cu părinţii elevilor au urmărit realizarea 

educaţiei cu respectarea deplină a drepturilor copilului. 

Alături de cerinţele de ordin instructiv, formarea trăsăturilor moral-civice reprezintă 

una dintre sarcinile de bază pe care trebuie să o realizăm. Climatul de muncă intelectuală 

instituit în şcoală, trebuie să se regăsească şi la nivel de familie, pentru a nu se da impresia 

elevilor, că învăţătura este echivalentul şcolii. Învăţătura este echivalentul muncii elevului. 

Colaborarea şcolii cu familia trebuie să asigure unitatea influenţelor educative asupra 

elevilor, precum şi o continuitate, în ceea ce priveşte evoluţia de la o etapă la alta, a clasei şi 

a fiecărui elev în parte. 

Temele abordate au vizat: 

- Dezvoltarea la copii a interesului pentru învăţătură; 

- Respectarea regimului zilnic de activitate şi odihnă a elevilor; 

- Cunoaşterea anturajului copiilor; 

- Îndrumarea şi verificarea lecturii elevilor de către părinţi, alegerea programelor TV. 

Întâlnirile cu părinţii elevilor au avut de obicei un caracter concret şi eficient asupra 

activităţii reciproce. 

În anii de şcoală, noi contribuim hotărâtor la luarea startului în viaţa socială. Pentru 

aceasta trebuie să ne cunoaştem cât mai bine elevii, să le urmărim evoluţia, reflectând 

asupra viitorului lor, apelând în permanenţă la sprijinul familiei. Numai aşa vom reuşi să 

asigurăm condiţii pentru un start bun în viaţa şcolară. 
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Parteneriatul dascăl-elev 

Literatura de specialitate relevă că relaţia care se stabileşte între elev şi dascălul său 

este una de interdependenţă, procesul însuşi de predare-învăţare având loc prin interacţiune, 

interrelaţie, intercunoaştere. 

Elevul trebuie privit ca evaluator şi partener, în felul acesta reuşindu-se stabilirea 

unei adevărate relaţii de parteneriat între cei doi factori ai educaţiei. 

În relaţiile cu elevii trebuie respectate nişte reguli: 

- să fim prietenoşi indiferent de starea afectivă a elevului; 

- să-i ascultăm cu răbdare în problemele ce-i frământă; 

- să adresăm întrebări binevoitoare pentru a-l face pe elev să se deschidă; 

- să nu-l contrazicem, să nu adopte o atitudine de opoziţie; 

- să folosească în discuţii un vocabular adecvat înţelegerii elevului; 

- să le furnizăm informaţii pentru prevenirea actelor de indisciplină, precum şi 

alegerea unui model comportamental. 

Relaţia de parteneriat se face simţită în toate disciplinele de învăţământ, dar şi în 

activităţile extracurriculare, ţinându-se cont de specificul fiecărei activităţi în parte. Elevul 

este partenerul nostru în fiecare oră. Între metode, cele mai adecvate sunt dialogul între noi şi 

elevi, adică relaţia în care clasa devine partenerul nostru, înlocuind acţiunea unilaterală 

întemeiată pe relaţia autoritate. 

 

Parteneriatul educativ din comunitate 

Este mare nevoie de colaborare între partenerii educativi din comunitate – părinţii  

elevilor, primărie, biblioteca comunală, biserică – pentru a aborda educaţia din perspectiva 

afectivităţii, a cunoaşterii şi a reglării trebuinţelor, atitudinilor, valorilor şi motivaţiei care stau la 

baza unei convieţuiri democratice şi integrării în comunitate. A educa înseamnă răbdare, 

muncă cotidiană continuă. 

Munca în parteneriat vine în sprijinul clarificării unor probleme educative. 

Obiectivele parteneriatului educativ au urmărit: 

- informarea, comunicarea şi promovarea strategiilor educative; 

- stabilirea de atribuţii, competenţe şi responsabilităţi pe plan educativ; 

- organizarea unor acţiuni şi întâlniri cu caracter educativ; 

- dezvoltarea unor relaţii de colaborare cu partenerii educativi din comunitate. 

Voi  exemplifica activităţi desfăşurate în cadrul parteneriatului, la care au participat 

elevii, părinţii şi alţi parteneri din comunitate: 9 Mai, 1 Decembrie, 8 Martie, Obiceiuri şi 

tradiţii de sărbători, serbări de sfârşit de an şcolar. 

Alte modalităţi şi forme de colaborare pe care le-am iniţiat şi coordonat, ce au vizat 

implicarea educatorilor părinţi în activitatea educativă au fost: 

- consultaţii pe teme educative; 

- lecţii demonstrative pe teme educative ce au avut ca scop cunoaşterea şi înţelegerea 

regulilor de comportare civilizată; 

- activităţi prin care se exersează normele de conduită, interrelaţiile sociale (am folosit 

,,Codul manierelor elegante pentru copii”); 

- colaborare cu alţi parteneri educativi (medicul de familie, agentul de poliţie, etc.) 

realizându-se astfel educaţia pentru sănătate, educaţia prin şi pentru cultură şi 

civilizaţie, educaţia rutieră preventivă, educaţia pentru viaţă, educaţia ecologică. 

Am organizat acţiuni comune cu biblioteca şcolară - ,,Cartea – ospăţ al gândurilor”, cu 

biserica– proiect educaţional - ,,În Tine cred” – excursii, ,,Oriunde suntem tot copii”etc. 

Prin parteneriatul educativ putem orienta elevii spre: punctualitate, adevăr, disciplină, 

respect faţă de aproapele nostru, ajutorarea celui aflat în dificultate, iniţiativă, efort. Le-

am înmânat aproape după fiecare activitate desfăşurată pliante cu sfaturi şi îndemnuri. 
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Am realizat vitrine cu materiale informative care să stimuleze interesul şi curiozitatea 

părinţilor, să contribuie la lărgirea experienţei pedagogice a părinţilor şi implicit la o 

implicare potrivită în anumite situaţii educaţionale. 

Sărbătorim în comun unele evenimente din viaţa de elev sau din viaţa şcolii: ziua de 

naştere, banchetul, constituie momente de implicare în actul educativ. 

Coordonez revista şcolară ,,Fire de gânduri” şi sunt colaborator al revistei Cărticica 

noastră” şi ,,Onoarea comunei”, coordonate de prof. pensionar Antohe Chirvăsuţă, prin care 

dăm elevilor posibilitatea de afirmare, promovăm imaginea şcolii, a valorilor autentice, a 

talentului şi preocupărilor elevilor cât şi a cadrelor didactice, informăm părinţii şi 

comunitatea locală. 

Factorii de modelare a personalităţii umane trebuie să interacţioneze ca un tot unitar, sub 

forma unui sistem bine închegat pentru atingerea ţelului comun: educarea copilului. Este nevoie 

permanent de un schimb de informaţii, de completare şi valorificare a influenţelor dirijate 

spre micul învăţăcel. 

Colaborarea dintre şcoală - familie - comunitate - o reuşită a procesului educaţional. 

Educaţia este o acţiune la care îşi dau concursul şcoala, familia, întreaga  societate, iar 

colaborarea este absolut necesară. Şcoala trebuie să colaboreze cu familia în domeniul 

învăţării elevului, în domeniul comportamentului, în domeniul dezvoltării fizice, 

intelectuale, morale şi estetice, în domeniul deprinderilor şi priceperilor de muncă, igienico-

sanitare, în domeniul activităţilor libere, angajării copilului în diferite domenii de activitate 

în afară de clasă şi şcoală. 

La şedinţele cu părinţii am dezbătut pe larg modul cum îşi pot ajuta copiii în 

învăţarea lecţiilor precum şi în controlul temelor pentru acasă. Părinţii trebuie să cunoască 

felul în care elevul se comportă faţă de profesori şi faţă de colegii de clasă, dacă purtarea lui 

pe stradă şi în alte locuri este corespunzătoare. 

Şcoala şi profesorii nu pot suplini cu totul lipsa de preocupare a unui părinte. Efortul 

educativ îşi găseşte eficienţa atunci când între cei doi factori, şcoală şi familie există o 

conlucrare în interesul comun al educării copilului. 

Din experienţa celor 20 de ani la catedră am întâlnit diferite feluri de părinţi care ,,se 

mândresc” cu atitudinea faţă de copii ,,familii severe”, ,,familii permisive”, familii în care 

toţi se învârt în jurul poftelor  copilului. În nici unul dintre cazurile enumerate mai sus nu se 

realizează o educaţie sănătoasă. Mediul influenţează, iar educaţia acţionează nu însă 

independent ci corelativ. 

Din diferite chestionare administrate în diverse perioade ale anului şcolar mi-am dat 

seama de fel de fel de părinţi interesaţi sau nu de şcoală şi de viitorul copilului său. Am 

reuşit să cunosc atmosfera şi climatul educativ din familie, structura familiei, condiţiile 

materiale, comportamentul părinţilor faţă de elevi, dezvoltarea fizică, starea sănătăţii şi 

dezvoltarea psihică. Punctajul obţinut după interpretarea răspunsurilor m-a ajutat să trag 

concluzia că există o relaţie fructuoasă între şcoală şi familie cu unii părinţi, dar şi o 

relaţie bună, care poate şi trebuie îmbunătăţită cu cealaltă parte a lor. 

Părinţii au venit cu idei de rezolvare a unor activităţi extraşcolare: concursuri de 

,,Muncă şi creaţie”, (materiale refolosibile), ,,Parada costumelor ciudate”, permiţând 

părinţilor să vadă manifestările elevilor, rezultatul muncii lor, trăirile şi comportamentul 

acestora. 

Pentru cunoaşterea amănunţită a împrejurărilor de viaţă pe care le trăieşte elevul 

am efectuat vizite la domiciliul lor. 

În cadrul lectoratelor cu părinţii am prezentat teme axate pe rolul familiei în educaţia 

elevului: ,,Ce trebuie să ştie părinţii?”, ,,Cum învăţăm mai uşor?”, ,,Modelul familial”, 

,,Condiţiile de mediu pentru pregătirea lecţiilor”, ,,Cunoaşterea anturajului copiilor”, 

,,Îndrumarea şi verificarea lecturii particulare”. 
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Noi, profesorii, trebuie să fim deschişi spre trebuinţa de a afla, de a cunoaşte, pentru 

a le cultiva ataşamentul faţă de şcoală şi învăţătură, dragostea şi interesul pentru cunoaştere. 

,,Educaţia este un proces al vieţii şi nu o pregătire pentru viaţă. Cred că, şcoala 

trebuie să reprezinte viaţa actuală, viaţă tot atât de reală şi de vitală pentru copil ca aceea 

pe care el o duce în familia sa, cu vecinii săi, pe locurile lui de joacă.” (John Dewey) 

Părinţii trebuie să conştientizeze, că singura investiţie de valoare pe care o 

familie o poate face pentru copil este investiţia pentru mintea şi sufletul acestuia. 

O şcoală dezvoltată într-o comunitate este motorul dezvoltării comunitare. Şcoala 

trebuie să fie deschisă la nevoile comunităţii, să identifice acele domenii în care poate 

dezvolta parteneriate comunitare: alternative de petrecere a timpului liber pentru copii şi 

tineri, activităţi de educaţie rutieră, educaţie pentru sănătate, ajutorarea vârstnicilor, a 

familiilor sărace etc. 

O şcoală dezvoltată este aceea care răspunde unei game cât mai largi de nevoi ale 

beneficiarilor săi, este deschisă la parteneriate, cu oameni pregătiţi şi motivaţi. 
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Rolul proiectelor şi parteneriatelor educaţionale în formarea  

personalităţii elevilor 
 

Motto: „Totul educă: oamenii, lucrurile, fenomenele, dar în primul rând 

şi în cea mai mare măsură, oamenii. Între aceştia primul loc îl ocupă 

părinţii şi educatorii”  ( A. S. Makarenko, „Cartea pentru părinţi”) 

 

prof. Cusiac Daniela 

Şcoala ,,Dimitrie Sturdza”, Tecuci 
  

Trăim într-o lume care este într-o permanentă schimbare şi care impune adaptarea din 

mers la noile cerinţe educaţionale. Datoria educatorilor, care sunt deschizători de drumuri, 

este de a-i implica pe copii în diverse activităţi care să coincidă cu societatea actuală. 

În şcoala contemporană, eficienţa educaţiei depinde de gradul în care se pregăteşte 

copilul pentru participarea la dezvoltarea de sine şi de măsura în care dascălul reuşeşte să 

pună bazele formării personalităţii copiilor în acest cadru.   

Modernizarea şi perfecţionarea procesului instructiv-educativ presupune îmbinarea 

activităţilor şcolare cu activităţile extraşcolare. Dintre aceste activităţi care-i motivează şi le 

atrag interesul de a participa cu plăcere sunt activităţile extracurriculare. În cadrul acestor 

activităţi, alături de îndrumătorii lor, elevii dovedesc creativitate, imaginaţie, atitudine, talent, 

afirmându-şi în mod original personalitatea. Serbările, şezătorile, scenetele,vizitele şi 

excursiile, proiectele tematice, prin specificul lor, oferă posibilitatea elevilor de a se implica, 

de a se cunoaşte mai bine, de a colabora şi de a se afirma în faţa colectivului şi nu numai. 

Totodată,  activităţile extraşcolare pregătite şi  susţinute cu ocazia anumitor evenimente devin 

un mijloc de educare a voinţei, a încrederii în forţele proprii. Prin intermediul acestora, 
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copilul va învăţa să interacţioneze mai uşor cu cei din jur şi va putea să exceleze în anumite 

domenii spre care are înclinaţii.  

Ani în şir, profesori şi elevi trăiesc împreună în sala de clasă, dar, de multe ori, sunt 

străini unii faţă de alţii. Se ascund în spatele cărţilor, caietelor, calculatoarelor. Vina aparţine 

sistemului educaţional nesănătos, care persistă de secole. Copiii şi tinerii învaţă cum să 

opereze cu fapte logice, dar nu ştiu cum să abordeze eşecurile şi insuccesele, învaţă să 

rezolve probleme de matematică, dar nu ştiu să-şi rezolve conflictele existenţiale. Sunt 

antrenaţi să facă calcule fără să greşească, dar viaţa este plină de contradicţii... Educaţia a 

devenit seacă, rece şi fără ingredientul emoţional. Tinerii ştiu rareori să ceară iertare, să-şi 

recunoască limitele, să se pună în locul celorlalţi.  

Astăzi sunt mulţi copii deprimaţi şi fără bucuria de a trăi. Preadolescenţii şi 

adolescenţii dezvoltă obsesii, fobii, timiditate, agresivitate şi alte tulburări anxioase. Milioane 

de tineri se droghează.  Nu înţeleg că drogurile pot să ardă etape din viaţa lor, să-i facă să 

îmbătrânească rapid pe plan emoţional. În ziua de azi, nu ajunge să fii un profesor bun, căci 

criza educaţiei ne impune să căutăm să revoluţionăm educaţia, dacă vrem să formăm fiinţe 

umane inteligente şi fericite, capabile să supravieţuiască într-o societate stresantă. 

Profesorii sunt cei care marchează traseul educaţional al copiilor, cei care dau clasei o 

atmosferă plăcută pentru a putea realiza procesul instructiv-educativ în condiţii eficiente; 

cadrele didactice îşi pot etala astfel măiestria, tactul pedagogic şi dragostea făţă de copii, prin 

derularea unor activităţi pe placul acestora. 

Şcoala, familia şi comunitatea sunt factorii care formează comportamente adecvate, de 

integrare şi adaptare socială a copiilor, conform exigenţelor actuale şi viitoare ale societaţii. 

Realizarea unui parteneriat eficient profesor-elev-părinte este unul dintre dezideratele 

actuale ale procesului instructiv- educativ. 

Eforturile conjugate ale părinţilor cu cadrele didactice presupun cunoaşterea reciprocă 

şi punerea de acord în orice demers pedagogic privind consolidarea interacţiunilor şi relaţiilor 

dintre părinţi şi copii. 

Există însă şi situaţii în care apar bariere de comunicare între cadrele didactice şi 

părinţii elevilor, între părinţi şi copiii acestora având drept cauze lipsa de comunicare, lipsa 

timpului liber, cât şi lipsa voinţei şi a încrederii reciproce.  Întâlnirile „tipice” cu părinţii nu 

abordează întotdeauna aceste probleme, oferind părinţilor puţine şanse de a cunoaşte 

profesorii elevilor şi problemele şcolii. De aceea, trebuie pus accent pe activităţi de 

cunoaştere interpersonală pentru a crea un cadru de siguranţă şi pe strategii de desfăşurare a 

acestora, cât mai variat şi accesibil. 

Activităţile organizate cu părinţii sunt un mijloc eficient de comunicare, de 

culturalizare pedagogică a părinţilor, care devin aliaţii profesorilor în educarea copiilor. 

În şcoala actuală, se recomandă desfășurarea de parteneriate școlare în colaborare cu 

familia, poliţia, reprezentanții bisericii, armata etc. Cum se poate lucra în parteneriat? Este 

foarte simplu: în cadrul școlii se pot organiza simple activități literar-artistice, serbări, 

concursuri tematice…la care să fie invitați părinții sau membrii comunității. Chiar dacă 

părinții sunt la mare depărtare, în străinătate, prin mijloace moderne, prin internet, Skype, ei 

pot viziona aceste evenimente și pot lua parte, chiar dacă nu sunt prezenți în acel loc. Ei pot 

urmări evoluția elevului și acest lucru este foarte important. Depărtarea părinților declașează 

mari drame în sufletul copiilor și aceste evenimente îi pot apropia, deoarece ei trăiesc emoții 

puternice. 

Elevii sunt încurajați, în urma acestor activități, să scrie versuri, jurnale ale trăirilor, 

astfel transmițând sentimentele trăite, emoțiile și celor din jur. Mult mai interesant ar fi dacă 

și părinții ar contribui la aceste momente.  

În cadrul proiectului educaţional Singur acasă, împreună la şcoală, elevii mei au 

putut desfăşura activităţi în colaborare cu familia, precum O zi din viaţa unui părinte, când 
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am organizat o excursie la Unitatea Militară de Aviaţie din Bacău, unde l-am cunoscut 

îndeaproape pe tatăl unui elev şi subofiţer în această unitate şi care ne-a fost gazdă în acea zi. 

Fără a minimaliza importanţa altor surse de informaţii (internetul, televizorul)  în 

formarea personalităţii copiilor şi fără să rămânem nostalgic ancoraţi în experienţele noastre 

de lectură, proiectul intitulat ,,Cartea – o punte de prietenie” şi-a propus să trezească în elevii 

noştri dorinţa de a citi, de a redescoperi lectura de plăcere în contexte mai puţin 

convenţionale şi eliberată de constrângerile impuse de programa şcolară şi catalog. 

Ne-am convins însă că locul cel mai potrivit pentru cultivarea dragostei de carte la 

copii este Biblioteca, această instituţie care atrage permanent cititorii de toate vârstele. De 

aceea, am considerat oportună iniţierea şi derularea unui proiect în parteneriat educaţional 

între: Biblioteca Municipală ,,Ştefan Petică - Secţia pentru copii şi tineret” şi Centrul de 

Documentare şi Informare ,,Luceafărul” de la Şcoala ,,Gabriel Drăgan” din Nicoreşti. 

Proiectul a reuşit astfel a fi un mijloc de stimulare a interesului elevilor pentru actul 

lecturii, transformându-i pe aceştia din cititori pasivi în cititori activi şi motivaţi, într-o lume 

în continuă transformare.  Am dorit şi cred că am şi reuşit să-i convingem pe copiii noştri de 

valoarea spirituală a cărţilor, de moştenirea durabilă pe care marile spirite ale lumii o lasă 

omenirii pentru posteritate. 

În fiecare an, şcoala noastră organizează diferite manifestări comemorative în cinstea 

celui care a fost numit Luceafărul poeziei româneşti, Mihai Eminescu. Proiectul intitulat 

,,Nemuritorul Eminescu”, care s-a derulat pe parcursul a 5 zile, în anul şcolar trecut, a fost un 

prilej de valorificare a cunoştinţelor actualizate şi îmbogăţite, an de an, ale elevilor. Aceştia 

au dovedit, prin implicarea lor activă, că Eminescu este un poet iubit de noi toţi şi actual în 

mintea şi sufletele noastre, iar prin activităţile pe care le-am propus spre realizare, elevii au 

cunoscut specificitatea operei marelui poet, o operă mereu contemporană. 

 

 

Educația nonformală la nivelul comunității locale tecucene 

 

 prof. Corcioveanu Cristinel  

Colegiul Național „Spiru Haret” Tecuci 

Nu de foarte mult timp educatia nonformală a început să fie în vogă și la noi in țară. 

Acest concept a apărut pentru prima dată prin anii ’60 şi venea ca o completare pentru 

educația formală, adică aceea predată în instituțiile de învățământ. 

O definiție universal acceptată a educației nonformale încă nu există, însă este 

înțeleasă ca “orice acțiune organizată in afara sistemului școlar, prin care se formează o punte 

între cunoștințele predate de profesori si punerea lor in practică” (sursa 

http://dezbatemromania.ro). Prin intermediul acestui tip de educație intrăm în contact cu o 

nouă abordare a învățării, pusă în aplicare prin activități plăcute si motivante. 

Principalele aspecte care atrag la educația nonformală sunt caracterul voluntar al 

acesteia pe de-o parte, dar și faptul că se bazează mai mult pe practică decât pe teorie. Deși se 

desfășoară totul intr-un mod organizat, persoana în cauză alege de bunăvoie să se implice, 

fără să aștepte în schimb recompense financiare sau recompense specifice educației formale: 

notele. De asemenea, nu se aplică nici pedepse, cum ar fi absențele, scăderea notei la purtare 

și altele. Există, totuși, obiective clare de învățare atașate activităților desfășurate într-un 

cadru nonformal, dar atingerea lor se realizează intr-un alt mod decât acela al predării, care 

este metoda de bază din instituțiile de învățământ. 

Contrastând metoda de învățare de mai sus, educația nonformală oferă posibilitatea 

unor altfel de metode, interactive și diversificate, pentru obținerea unor cunostințe și 

http://dezbatemromania.ro/
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aptitudini noi, cât și pentru punerea acestora în practică. Câteva exemple de metode folosite 

în contextul nonformal pot fi: 

- activități de team building; 

- jocuri de rol; 

- dezbateri; 

- brainstorming; 

- jocuri de improvizație. 

Selectarea metodelor depinde, desigur, de scopul activității respective. 

Exista mai multe avantaje ale implicării în diferite organizații care se ocupă cu 

educația nonformală. Primul ar fi acela că apar tot felul de oportunități care îți oferă noi 

perspective, noi experiențe și te ajută în acest fel să crești pe plan personal. Alte avantaje sunt 

libertatea foarte mare care îți este oferită, dar și faptul că îți poți exprima propriile idei, poți 

auzi altele noi și cel mai important e că poți învăța doar ceea ce îți place, nu ești obligat in 

niciun fel să asimilezi lucruri care nu corespund cu părerile și cu dorințele proprii. 

În concluzie, educația nonformală este accesibilă tuturor, este caracterizata de 

adaptabilitate, nu impune restricții sau condiționări, dar nici nu oferă recompense de genul 

celor pe care le oferă educația formală (note, medii, burse etc.) Ea pur și simplu oferă noi 

perspective și oportunităti pe plan personal, cât și profesional. Este utilă în nenumărate 

domenii și ajută la completarea golurilor din programa școlară. 

Dacă te interesează acest tip de educație, ea este practicată cu preponderență de 

asociații și organizații nonguvernamentale, centre de educație și formare profesională, centre 

pentru tineri și elevi, teatre, muzee, case de cultură etc.  

Ca în multe alte oraşe şi municipii, şi la Tecuci există o serie de instituţii care oferă 

servicii educative nonformale. Acestea sunt fie cele tradiţionale, cum ar fi Clubul Copiilor, 

Clubul Sportiv Şcolar, Casa de Cultură, Biblioteca Municipală „Ştefan Petică” sau Muzeul de 

Istorie „Teodor Cincu”, fie mai nou apărute, pe bază de iniţiativă privată (ClubArt, cluburile 

sportive”Akikai” și „Vipguard” etc). 

Fără a avea pretenția de a face o prezentare exhaustivă, aș dori să fac o succintă 

trecere în revistă a activității acestora:  

- Clubul Copiilor Tecuci (devenit de câțiva ani structură a Palatului Copiilor Galați) 

oferă instruire în domeniile: muzică (pian, chitară, ansamblu orchestral), balet-

coregrafie, pictură, aeromodele, radioconstrucții;  

- ClubArt: muzică instrumentală, dans, teatru, limbi străine (engleză, germană), șah, 

artă fotografică; 

- Casa de Cultură: ansamblu folcloric, canto, muzică uşoară, dans clasic şi 

contemporan, cenaclu literar; 

- Clubul Sportiv Şcolar: sporturi de echipă (handbal, fotbal, rugby), înot, atletism, lupte; 

- Clubul Sportiv „Akikai”: arte marţiale, dans sportiv; 

- Clubul Sportiv „Vipguard”: arte marțiale de contact. 

În oraşul nostru îşi desfăşoară activitatea şi câteva ONG-uri care se implică activ în 

sprijinirea activității instituțiilor de învățământ și a celor ce desfășoară activitați în cadru 

nonformal și care au propriile activități de educație informală. Aș dori să amintesc aici 

Fundaţia Pelin, Asociaţia Tinerilor Tecuceni, Asociaţia „Unirea”.  

Trăim într-o lume dinamică, în continuă schimbare, iar educaţia trebuie să răspundă 

tuturor provocărilor societăţii de azi şi de mâine.  
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